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รายงานตดิตามการท างานของ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิประเทศไทย ปี 25601 

(ฉบบัปรบัปรงุจากการประชุมและน าเสนอความเห็น เมือ่วนัที ่27 
กรกฎาคม 2561) 

 

1. บทน า   
รายงานฉบับนี้จัดท าขึน้เพื่อตดิตามการท างานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

(กสม.) ระหวา่งเดอืนมกราคม 2560 ถงึมนีาคม 2561 โดยสะทอ้นความเห็นของภาคประชาสังคมต่อ
การท างานของ กสม. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันสทิธมินุษยชนแห่งชาตแิละต่อประชาชน
ท่ัวไปเป็นส าคัญ  

การจัดท ารายงานฉบับนี้ ไดป้ระมวลและรวบรวมขอ้มูลหลักจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ (1) เอกสารระหวา่งประเทศในสว่นทีเ่กีย่วกับผลการปฏบิัตงิานของ กสม. ไดแ้ก่ หลักการปารสี 
(The Paris Principles) ขอ้สังเกตท่ัวไป (General Observations) ของคณะอนุกรรมการพิจารณา
สถานภาพ (Sub-Committee on Accreditation : SCA)2 หน่วยงานพันธมติรโลกของสถาบันสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)  และ
ความเห็นของคณะกรรมการประจ าสนธสิัญญาหลักดา้นสทิธมินุษยชน3 ตลอดจนกลไก4ต่าง ๆ ที่มี
ในช่วงปี 2560 และ 2561 (2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 (3) ขอ้มลู
จากส านักงาน กสม. ประกอบดว้ย รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศ
ไทย ปี 2560 และรายงานผลการปฏบิัตงิาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ 2560  รวมถงึขัอมูลทีน่ าเสนอ
ผา่นเว็บไซตข์อง กสม. <www.nhrc.or.th> และ (4) ขอ้มูล และขอ้คดิเห็นจากการสัมภาษณ์บุคคล 
และคณะบุคคลอย่างเป็นทางการ5 ซึง่ประกอบดว้ย ผูแ้ทนหน่วยงานภาคประชาสังคม ผูป้ฏบิัตงิานใน
กระทรวงยุตธิรรม กรรมการสรรหา กสม. ชุดที่ 4 ผูป้ฏบิัตงิานขององค์กรระหว่างประเทศดา้นสทิธิ
มนุษยชน (อาทิ ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต)ิ รวมถงึกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิและบคุลากรผูป้ฏบิัตงิานของส านักงาน กสม. โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกับ
หลักการปารสี ขอ้สังเกตโดยท่ัวไปของอนุกรรมการพจิารณาสถานภาพ (SCA) สถานการณ์ดา้นสทิธิ
มนุษยชนโดยท่ัวไป มมุมองเรือ่งสทิธมินุษยชน และวฒันธรรมสทิธมินุษยชนทีม่อียูใ่นสงัคมไทย 

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงการสรรหา กสม. ชดุที่สี ่จงึจัดใหม้กีารเปรยีบเทียบ
กระบวนการสรรหา กสม. ชดุที่ 3 กับชุดที่ 4 ในเชงิพัฒนาการ และการเปลีย่นผ่านที่ส าคัญ รายงาน
ฉบับนี้จะน าไปเป็นเอกสารพืน้ฐานในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับเครอืขา่ยมลูนธิศิักยภาพชมุชนที่

                                                           
1 จัดท ำโดยเครือข่ำยติดตำมกำรท ำงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) โดยกำรสนับสนุนของ

มูลนิธิศักยภำพชุมชน และเครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนเอเชียว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (The Asian NGO 

Network on National Human Rights Institutions : ANNI) 

2 กลไกสำกลในกำรประเมินประสิทธิภำพของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

3 ได้แก่ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง 

(ICCPR) คณะกรรมกำรประจ ำอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิของคนพิกำร (CRPD) และคณะกรรมกำรประจ ำ

อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 

4 ได้แก่ กระบวนกำรสำกลเพื่อกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) 

5 กำรสัมภำษณ์เน้นกำรสอบถำมควำมเห็นต่อกำรท ำงำน ปัญหำ และอุปสรรคของคณะกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติชุดที่สำม เป็นส ำคัญ 

http://www.nhrc.or.th/
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ตดิตามการท างาน กสม. ไดม้สีว่นร่วมในการพจิารณารายงานฉบับนี้ดว้ย ทัง้นี้มูลนธิศิักยภาพชมุชนจะ
ขอเขา้พบประธาน กสม. เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับรายงานฉบับนี้ พรอ้มทัง้น าส่งรายงาน
ดังกลา่วใหก้ับคณะกรรมการสรรหา กสม. ชดุทีส่ ี ่ดว้ย โดยหลังจากทีร่ายงานเสร็จสมบรูณ์ ฟอร่ัมเอเชยี 
(FORUM-ASIA) ไดจั้ดพิมพ์รายงานฉบับนี้ ร่วมกับประเทศต่างๆ ในเอเชยี อีก 15 ประเทศ ในนาม
เครอืขา่ยองคก์รพัฒนาเอกชนเอเชยีวา่ดว้ยสถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(The Asian NGO Network 
on National Human Rights Institutions : ANNI) และมูลนิธิศักยภาพชุมชนจะน าเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อเวทีในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเผยแพร่รายงานฉบับนี้ ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับงบประมาณและความ
เหมาะสมของเวลาตอ่ไป  
 
2. ภาพรวม (Overview) 

ประเทศไทยอยู่ภายใตก้ารรัฐประหารและความไม่เป็นประชาธปิไตยมานานกว่าสีปี่ แรง
กดดันจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่ กสม. ถูกลดสถานภาพโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
สถานภาพ (SCA) ของหน่วยงานพันธมติรโลกของสถาบันสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(GANHRI) ซึง่เป็น
กลไกสากลประเมนิประสทิธภิาพการท างานของสถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาตท่ัิวโลก จาก A เป็น B6 
เมือ่เดอืนตลุาคม 2557 การไดรั้บขอ้เสนอแนะจากกลไกตา่ง ๆ อาท ิกระบวนการสากลเพือ่การทบทวน
สถานการณ์สทิธมินุษยชน (Universal Periodic Review : UPR) ขอ้สังเกตโดยสรุป (Concluding 
Observations) จากคณะกรรมการประจ ากตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางการเมอืงและพลเมอืง 
(ICCPR) ให ้กสม. ประเทศไทยปฏบิัตติามหลักการปารสี รวมทัง้การเคลือ่นไหวของภาคประชาชนใน
ประเทศ เสนอแนะใหม้กีารปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับ กสม. ใหส้อดคลอ้งกับหลักการปารีส ในขณะที ่
กสม. พยายามพัฒนาผา่นกระบวนการตา่ง ๆ โดยนายนรัินดร ์พทัิกษ์วัชระ (กสม. ชดุทีส่อง) อธบิายไว ้
ว่า หลังจากถูกลดสถานภาพเป็น B กสม. ชุดที่สอง จัดท าขอ้เสนอต่อรัฐบาล และรัฐสภาใหแ้กไ้ข
กระบวนการสรรหาใหเ้ป็นไปตามหลักการปารสี แต่ก็ไมไ่ดรั้บความสนใจจากรัฐบาลนายอภสิทิธิฯ์ และ
รัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ์ฯ ในขณะนั้น ซึง่สะทอ้นว่ารัฐบาลทัง้สองยังไม่มคีวามเขา้ใจ และยังไม่ให ้
ความส าคัญกับสทิธมินุษยชน  ภาคประชาสังคมตดิตามการยกร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ.2560. และเขา้ร่วมในการรับฟังความคดิเห็นของการ
ยกร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าว โดยไม่มกีารเปิดเผยร่างพระราชบัญญัตฯิ ในการท าประชาพจิารณ์  มี
การเชญิผูท้รงคุณวุฒิเขา้ไปใหค้วามคดิเห็นต่อคณะกรรมการยกร่างฯ จนในที่สุดไดม้ีการเพิ่มภาค
ประชาสังคมเขา้ไปในคณะกรรมการสรรหา กสม. ในมาตรา 246 แหง่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จงึท าให ้
การคัดสรร กสม. ชดุทีส่ ีม่คีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้   

สทิธมินุษยชนถูกมองจากผูน้ าประเทศว่าเป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 
กฎหมายภายในประเทศหลายฉบับยังไม่สอดคลอ้งกับหลักการสากล เช่น กฎหมายอาญาที่เกีย่วกับ
การซอ้มทรมาน และกฎหมายวา่ดว้ยการบังคับใหส้ญูหาย เป็นตน้ มขีอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ า
อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการซอ้มทรมานฯ (CAT) ใหเ้พิม่ความหมายของค าวา่ซอ้มทรมานลง
ในกฎหมายอาญาของไทย โดยมูลนิธผิสานวัฒนธรรมและกลุ่มดว้ยใจ ผูใ้หข้อ้มูลเกี่ยวกับการซอ้ม
ทรมานแก่คณะกรรมการ CAT ทีรั่ฐบาลไทยใหส้ัตยาบันไว ้ถูกฟ้องจากกองทัพวา่ใหข้อ้มูลที่เป็นเท็จ 
และท าใหภ้าพลักษณ์ของกองทัพเสยีหาย การบังคับใชก้ฎหมายของไทยยังเป็นไปเพือ่ความมั่นคงเป็น
หลัก ภาคประชาสงัคมท าหนา้ทีใ่นการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานและกลไกตา่งๆ ของรัฐอยา่ง

                                                           
6กำรถูกลดสถำนภำพจำกเอเป็นบีสะท้อนสิทธิมนุษยชนในประเทศ ว่ำไม่เป็นไปตำมหลักกำรปกป้องและ

คุ้มครองสำกล  หรือ หลักกำรปำรีส ที่เป็นมำตรฐำนกำรท ำงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติทั่วโลก รวมทั้งสะท้อนว่ำ

กำรท ำงำนของ กสม. ยังไม่ได้มำตรฐำน   สถำนภำพเอ หมำยถึง กสม  ปฏิบัติตำมหลักกำรปำรีส มีสถำนภำพที่เข้ำร่วมกำร

ประชุมนำนำชำติด้ำนสิทธิมนุษยชนได้ และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมได้  สถำนภำพบี ปฏิบัติตำมหลักกำร

ปำรีสบำงส่วน เข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ แต่ไม่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้  สถำนภำพ ซี คือไม่

ปฏิบัติตำมหลักกำรปำรีส ต้องปรับปรุง    
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เขม้แข็ง เช่น การจัดท าเสนอรายงานเงาต่อคณะกรรมการประจ าสนธสิัญญาหลักดา้นสทิธมินุษยชน 
เพือ่เป็นการใหข้อ้มูลแก่คณะกรรมการประจ าสนธสิัญญาถงึสถานการณ์สทิธมินุษยชนในประเทศตาม
รายประเด็น เพือ่ใหค้ณะกรรมการฯ ใหค้วามเห็นหรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย แม ้
ประเทศไทยจะรับรองกลไกนานาชาต ิ เชน่ หลักการปารสี และสนธสิัญญาหลักดา้นสทิธมินุษยชนอกี 
7 ฉบับ แต่การตคีวามสทิธมินุษยชนของไทยยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ยังมคีวามไม่ไวว้างใจ
ภาคประชาสังคม การท างานยังมลีักษณะเป็นการควบคมุมากกวา่การสง่เสรมิและคุม้ครอง การท างาน
สทิธมินุษยชนในประเทศไทยจงึมีความยากล าบาก ที่ตอ้งท างานทางความคดิกับผูน้ าประเทศที่มี
ทัศนคตไิม่ดีต่อสทิธมินุษยชน กับเจา้หนา้ที่และประชาชนที่ยังไม่มีความเขา้ใจต่อสทิธมินุษยชน 
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2560 เขยีนไวอ้ย่างมีขอ้จ ากัดในการท างานร่วมกับองคก์รพัฒนาเอกชน (NGOs) สะทอ้นถงึอคตติ่อ
การท างานสทิธมินุษยชนในประเทศ และ กสม. ตอ้งท าหนา้ทีล่ดชอ่งวา่งเหลา่นี ้  
 
3. คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิบัหลกัการปารสี   

3.1 การกอ่ต ัง้ อ านาจหนา้ที ่และโครงสรา้ง 
 

กสม. ชดุทีส่าม กสม. ชดุทีส่ ี ่

กอ่ตัง้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ
(คสช.) ฉบับที ่48/2557 7  ใชพ้ระราชบัญญัต ิ
กสม. พ.ศ. 2542 ประกอบในการท างาน 

กอ่ตัง้ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 246 และ
มาตรา 247 และใชพ้ระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 
ประกอบในการท างาน  

 
การกอ่ตัง้สถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาตปิระเทศไทยเป็นไปตามหลักการปารสี (The Paris 

Principle)  และขอ้สังเกตท่ัวไปของคณะอนุกรรมการพจิารณาสถานภาพ (SCA) ทีใ่หค้วามส าคัญกับ
การจัดตัง้ กสม. โดยมกีฎหมายรองรับเพือ่ความมั่นคง ความมศีักดิศ์ร ีและความเป็นอสิระของสถาบัน
สทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ   

 
ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 กสม. มี

อ านาจหนา้ทีใ่นการปกป้องและคุม้ครองสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้นเพื่อให ้กสม. ท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อ านาจหนา้ที่ของ กสม. ชุดที่สาม และชุดที่สี่ ก าหนดไวใ้น
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 ดังนี ้

  

อ านาจหนา้ที ่กสม. ชุดทีส่าม อ านาจหนา้ที ่กสม. ชุดทีส่ ี ่ 

พระราชบัญญัต ิกสม. พ.ศ. 2542 มาตรา 15  
(๑) สง่เสรมิการเคารพและการปฏบิัตติาม

หลักสทิธมินุษยชนทัง้ในระดับประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย 
กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 26  

(๑) ตรวจสอบและรายงานขอ้เท็จจรงิ
ทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการละเมดิสทิธมินุษยชน

                                                           

7 ตำมที่ได้มีประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำร

สิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ให้องค์กรอิสระต่ำงๆยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไปได้อย่ำงต่อเนื่อง ในกรณีที่มี

ควำมจ ำเป็นต้องสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เคยด ำเนินกำรสรรหำมำแล้วตำม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 

อ่ำนข่ำวต่อได้ที่: www.thairath.co.th/content/426544 

http://www.thairath.co.th/content/426544
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(๒) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอื
การละเลยการกระท าอันเป็นการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนหรอือันไมเ่ป็นไปตามพันธกรณี
ระหวา่งประเทศเกีย่วกับสทิธมินุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคแีละเสนอมาตรการการ
แกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่บคุคลหรอืหน่วยงานที่
กระท าหรอืละเลยการกระท าดังกลา่วเพือ่
ด าเนนิการ ในกรณีทีป่รากฏวา่ไมม่กีาร
ด าเนนิการตามทีเ่สนอใหร้ายงานตอ่รัฐสภา
เพือ่ด าเนนิการตอ่ไป 

(๓) เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการ
ปรับปรงุกฎหมาย กฎ หรอืขอ้บังคับตอ่รัฐสภา
และคณะรัฐมนตรเีพือ่สง่เสรมิและคุม้ครอง
สทิธมินุษยชน 

(๔) สง่เสรมิการศกึษา การวจัิย และการ
เผยแพรค่วามรูด้า้นสทิธมินุษยชน 

(๕)สง่เสรมิความร่วมมอืและการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยราชการ องคก์าร
เอกชน และองคก์ารอืน่ในดา้นสทิธมินุษยชน 

(๖)จัดท ารายงานประจ าปีเพือ่ประเมนิ
สถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนภายในประเทศ
เสนอตอ่รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ีและเปิดเผย
ตอ่สาธารณชน 

(๗) ประเมนิผลและจัดท ารายงานผลการ
ปฏบิัตงิานประจ าปีเสนอตอ่รัฐสภา 

(๘) เสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรแีละ
รัฐสภาในกรณีทีป่ระเทศไทยจะเขา้เป็นภาคี
สนธสิญัญาเกีย่วกับการสง่เสรมิและคุม้ครอง
สทิธมินุษยชน 

(๙) แตง่ตัง้อนุกรรมการเพือ่ปฏบิัตงิาน
ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้น
พระราชบัญญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 

ทกุกรณีโดยไมล่า่ชา้ และเสนอแนะ
มาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการ
ป้องกันหรอืแกไ้ขการละเมดิสทิธมินุษยชน 
รวมทัง้การเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสยีหาย
จากการละเมดิสทิธมินุษยชนตอ่หน่วยงาน
ของรัฐ หรอืเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง  

(๒) จัดท ารายงานผลการประเมนิ
สถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศ
เสนอตอ่รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ีและ
เผยแพรต่อ่ประชาชน  

(๓) เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทาง
ในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ตอ่รัฐสภา คณะรัฐมนตร ีและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง รวมตลอดทัง้การแกไ้ขปรับปรงุ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอื ค าสัง่ใด ๆ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับหลกัสทิธมินุษยชน  

(๔) ชีแ้จงและรายงานขอ้เท็จจรงิที่
ถกูตอ้งโดยไมช่กัชา้ในกรณีทีม่กีารรายงาน
สถานการณ์ เกีย่วกับสทิธมินุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไมถ่กูตอ้งหรอืไมเ่ป็นธรรม 

 (๕) สรา้งเสรมิทกุภาคสว่นของสงัคม
ใหต้ระหนักถงึความส าคัญของสทิธิ
มนุษยชน 

 
และพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 
มาตรา 27 เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิัต ิ
หนา้ทีต่ามมาตรา 26 ใหค้ณะกรรมการมี
หนา้ที ่และอ านาจ ดังตอ่ไปนีด้ว้ย  

(๑) สง่เสรมิ สนับสนุน และรว่มมอืแก่
บคุคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
ในการศกึษา วจัิย และเผยแพรค่วามรูแ้ละ
พัฒนาความเขม้แข็งดา้นสทิธมินุษยชน 
รวมตลอดทัง้ใน การใหค้วามชว่ยเหลอืหรอื
เยยีวยาแกผู่ถ้กูละเมดิสทิธมินุษยชน  

(๒) สง่เสรมิและเผยแพรใ่หเ้ด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไปตระหนักถงึ
สทิธมินุษยชนของ แตล่ะบคุคลทีทั่ดเทยีม
กัน และการเคารพในสทิธมินุษยชนของ
บคุคลอืน่ซึง่อาจแตกตา่งกันในทาง 
วฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ และศาสนา  

(๓) สง่เสรมิความรว่มมอืและการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐ
องคก์รเอกชน และองคก์ารระหวา่งประเทศ
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ในดา้นสทิธมินุษยชน 
(๔)  เสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรี

เกีย่วกับการทีป่ระเทศไทยจะเขา้เป็นภาคี
หรอืการปฏบิัตติามหนังสอืสญัญาเกีย่วกับ
การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน  

(๕) ออกระเบยีบหรอืประกาศเพือ่
ปฏบิัตกิารตามพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

(๖) หนา้ทีแ่ละอ านาจอืน่ตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนีห้รอืกฎหมายอืน่  

 
หากพจิารณาอ านาจหนา้ที่ของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ  

และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย กสม. พ.ศ. 2560  กับ พระราชบัญญัติ กสม. พ.ศ. 
2542  จะเห็นวา่ กสม. มอี านาจหนา้ทีถ่ดถอยลง เชน่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ให  ้“อ านาจ กสม. ในการเป็นตัวแทนผูเ้สียหายในการฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองและศาล
รัฐธรรมนูญ” วา่การปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีรั่ฐ  นโยบาย และระเบยีบของรัฐขัดตอ่หลักสทิธมินุษยชน
หรอืไม่ ใหศ้าลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญท าการวนิิจฉัยค าฟ้องเหล่านั้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ปรับปรุงกฎหมายสทิธมินุษยชนในประเทศตอ่ไป อ านาจหนา้ทีข่อ้นี้ถูกตัดออกไปและไมไ่ดก้ลา่วไวใ้น
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจบุันหรอืใน พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 เพิม่อ านาจหนา้ทีข่อง กสม.  “ในการชีแ้จงรายงานขอ้เท็จจรงิ ที่
ถูกตอ้งโดยไม่ชักชา้ ในกรณีที่มกีารรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย โดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็น
ธรรม” นายมชียั ฤชพัุนธ ์ประธานยกรา่งรัฐธรรมนูญ ไดใ้หค้วามเห็นตอ่การบรรจุอ านาจหนา้ทีข่อ้นี้ไวไ้น
รัฐธรรมนูญว่า “ตอ้งการให ้กสม. รายงานความจรงิที่เป็นอยู่ในประเทศไทย เพราะแต่ละประเทศมี
มุมมองที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมและประเพณี …กสม. ตอ้งออกมาชีแ้จงวา่นี้เป็นประเพณีของเรา 
ไมใ่ชก่ารละเมดิสทิธมินุษยชน”8  ซึง่เป็นทัศนะทีส่ะทอ้นถงึสทิธมินุษยชนแบบไทยๆ จากอ านาจหนา้ที่
ขอ้นี้ ท าให ้กสม ชดุทีส่ามตอ้งออกแถลงการณ์ กสม. ชีแ้จงรายงานสถานการณ์สทิธมินุษยชนประเทศ
ไทยของ Human Rights Watch และแถลงการณ์ของ ANNI9 บทบาทการชีแ้จงรายงานสถานการณ์
สทิธมินุษยชนประเทศขององคก์รอืน่ ๆ ไมไ่ดม้กี าหนดไวใ้นหลักการปารสีวา่เป็นหนา้ทีข่องกสม. แตใ่ห ้
กสม. ใหค้วามเห็นกับหน่วยงานตา่ง ๆ ในการปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของรายงานและขอ้เสนอแนะตา่ง 
ๆ จากกลไกสหประชาชาตแิทน กสม. ชุดที่สองภายใตก้ารน าของนางอมรา พงศาพชิญ์ เคยแสดง
ความไมเ่ห็นดว้ยเกีย่วกับบทบาทนี้ตอ่รัฐบาลและคณะกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เมือ่ถูก
เชญิใหเ้ป็นผูท้รงคณุวฒุใิหค้วามเห็นตอ่ รา่ง พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. .... 
แตค่ณะกรรมการฯ ยังพจิารณาบรรจุไวใ้นพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 
และนีค่อืสทิธมินุษยชนในรปูของรัฐบาลปัจจบุัน ทีไ่มเ่ห็นชอบการวจิารณ์ การท างานของรัฐบาล  

 
การคุม้ครองสทิธมินษุยชน  

                                                           

8  กฎหมำย กสม. ฉบับใหม่ เปลี่ยนองค์กรตรวจสอบเป็นกระบอกเสียงรัฐ  ilaw 6 มี.ค. 2561  อ้ำงอิง: 

https://ilaw.or.th/node/4750  

9 ดูแถลงกำรณ์ กสม ต่อ รำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิประเทศไทย  Human Rights Watch และ ANNI ใน

เว็บไซต์ ของกสม  

https://ilaw.or.th/node/4750
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การท าหนา้ที่ตดิตามสถานการณ์สทิธมินุษยชนโดยไม่ตอ้งรอการรอ้งเรยีน นอกจากจะมี
อ านาจหนา้ที่ในการปกป้องคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนอย่างกวา้งขวางแลว้ บทบาทการ
สอดสอ่งดแูลสทิธมินุษยชนในสถานการณ์ฉุกเฉนิ ซึง่เป็นหนา้ทีท่ีส่ าคัญอกีอยา่งหนึง่ของ กสม.  

  

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 มาตรา 40-43 

มาตรา 40 วรรคสอง ในกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสทิธิ
มนุษยชนเกดิขึน้อย่างรา้ยแรง ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการตรวจสอบแลว้จัดท ารายงานผลการ
ประเมนิสถานการณ์ตอ่รัฐสภา คณะรัฐมนตร ีและเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ 

มาตรา 40 วรรคสี ่การจัดท ารายงานใหก้ระท าเป็นการสรุป ประกอบดว้ยปัญหา 
อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

มาตรา 41 ใหค้ณะกรรมการจัดใหม้แีผนการด าเนนิงานตามมาตรา 40 โดยไมช่กัชา้  
มาตรา 42 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา่การแกไ้ขปัญหาหรอืการป้องกันเพื่อมใิห ้

เกดิการละเมดิฯ จ าเป็นตอ้งมีการก าหนด มาตรการหรือแนวทางส่งเสรมิ คุม้ครอง หรอืแกไ้ข 
กฎหมาย กฎระเบยีบ ค าสั่ง ใหส้อดคลอ้งกับหลักสทิธมินุษยชน ใหค้ณะกรรมการจัดท าขอ้เสนอ
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่โดยไม่
ชกัชา้  

มาตรา 43 หากไมอ่าจด าเนนิการได ้หรอืตอ้งใชเ้วลาในการด าเนนิการ ใหแ้จง้เหตใุห ้
คณะกรรมการทราบโดยไมช่กัชา้  

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย กสม . พ.ศ. 2560 ใหค้วามส าคัญกับการ

ตอบสนองตอ่สถานการณ์การละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรา้ยแรงไวต้ามหลักการปารสี จาการสัมภาษณ์
ผูป้ฏบิัตงิานของ กสม. และส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชน สหประชาชาต ิ(OHCHR) ทราบวา่ 
ในสถานการณ์ทีต่อ้งการการระแวดระวงัอยา่งใกลช้ดิเพือ่ป้องกันความรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้ ประธานฯ และ
ส านักงานยังใหค้วามส าคัญไมม่ากพอ เชน่ การชมุนุมของชาวบา้นอ.เทพา ทีค่ัดคา้นการสรา้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิ อดอาหารประทว้งอยู่หนา้ส านักงานสหประชาชาต ิถนนราชด าเนนิ เพือ่ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติ
และรัฐบาลยกเลกิโครงการนี ้สุม่เสีย่งกับการทีจ่ะมกีารปะทะกับเจา้หนา้ที ่ประชาชน อาจถกูท ารา้ย ถูก
ควบคุมตัวดว้ยการใชค้วามรุนแรง โดย OHCHR ไดส้่งจดหมายใหป้ระธาน กสม. เดนิทางมาร่วม
สงัเกตการณ์การชมุนุมของชาวบา้นเทพา แตท่ราบวา่ไมม่กีารสั่งการใด ๆ จากประธานฯ มแีตเ่จา้หนา้ที่
บางคนทีส่ังเกตการณ์ดว้ยส านกึสทิธมินุษยชน การชมุนุมตดิตามผลการด าเนนิงานของรัฐบาลในการ
แกไ้ขปัญหา ของขบวนการประชาชนเพือ่ความเป็นธรรม  (P- Move)10 และการเดนิเพือ่มติรภาพ(กลุม่ 
We  Walk)11 กสม. ไมม่กีารตดิตามอย่างเป็นระบบ มเีพยีงกรรมการบางท่านทีต่ดิตามใหก้ าลังใจและ
คุม้ครองการใชส้ทิธเิสรภีาพของประชาชน การตอบสนองเรือ่งสทิธมินุษยชนภายใตส้ถานการณ์การ

                                                           
10  P-Move หรือ ขบวนกำรประชำชนเพื่อควำมเป็นธรรม เป็นกำรรวมตัวของประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำก

นโยบำยไม่เป็นธรรมของรัฐ 9  ประเด็นเครือข่ำย  คือ สหพันธ์เกษตรกรภำคเหนือ เครือข่ำยปฏิรูปสังคมและกำรเมือง 

สหพันธ์เกษตรกรภำคใต้ เครือข่ำยปฏิรูปที่ดินภำคอีสำน เครือข่ำยปฏิรูปที่ดินเทือกเขำบันทัด สมัชชำคนจนกรณีเขื่อนปำก

มูล เครือข่ำยสถำนะบุคคล เครือข่ำยสลัมสี่ภำค เครือข่ำยเกษตรกรพันธะสัญญำ และชุมนุมตำมกระทรวงต่ำงๆ เรียกร้อง  

เพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของรัฐ เพื่อแก้ปัญหำปำกท้อง ควำมยำกจนของเครือข่ำย เม่ือวันที่ 2 พฤภำคม 

2560 

11 We Walk คือกิจกรรมกำรเดินเพื่อมิตรภำพของ กลุ่ม  People go Network Forum  เพื่อเชื่อมร้อย

ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของรัฐ 4 ประเด็น คือ รัฐสวัสดิกำร ควำมม่ันคงทำงอำหำร  ทรัพยำกรธรรมชำติ  

สิทธิชุมชน และเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ  เม่ือวันที่ 20 มกรำคม 2561 จำกกรุงเทพฯ ถึงข่อนแก่น 450  กม   
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ฉุกเฉินยังมคีวามน่าเป็นห่วง กสม. ชดุนี้ยังไม่ไดท้ าอย่างเต็มที่ เป็นที่สังเกตวา่ กสม. ชดุนี้ถูกแต่งตัง้
โดยรัฐบาล คสช.อาจมคีวามเกรงใจต่อการตรวจสอบการละเมดิของรัฐ ซึง่ก็ท าใหภ้าพลักษณ์ของ 
กสม. ชดุนีข้าดความเป็นอสิระ ไมม่ปีระสทิธภิาพ และไมน่่าเชือ่ถอื 

 
การสง่เสรมิสทิธมินษุยชน  

หนา้ที่ในการสนับสนุนสง่เสรมิสทิธมินุษยชนของ กสม. ท าไดห้ลายทาง เชน่ การจัดเวที
สาธารณะเพือ่ใหค้วามรู ้จัดท านโยบายสาธารณะ การฝึกอบรมสทิธมินุษยชน การท าวจัิย จากหนังสอื
รายงานผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน ประจ าปี 2560  จัดท าโดย กสม. เองพบวา่มี
กจิกรรมดา้นการสง่เสรมิสทิธมินุษยชนดังนี ้12  

การส่งเสรมิสทิธมินุษยชน ใหค้วามรูด้า้นสทิธชิุมชนแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้ให ้
ความรูห้ลักการสทิธมินุษยชนและกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนแก่พนักงาน
เจา้หนา้ที ่ใหค้วามรูต้ามอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการปฏบิัตหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ยไร ้
มนุษยธรรม หรอืย ่ายศีักดิศ์ร ีแก่เจา้หนา้ทีผู่บ้ังคับใชก้ฎหมาย  การจัดการปัญหาแรงงานต่างดา้ว
และการคา้มนุษย ์สัมมนาทางวชิาการเรือ่ง “ปัญหากฎหมายเกีย่วกับสัญชาตแิละสทิธใินความเป็น
พลเมอืงของรัฐไทย” การสัมมนาวชิาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลือ่น “หลักการชีแ้นะวา่ดว้ยธรุกจิ
และสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ” (UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights) จัดงานวนัสทิธมินุษยชน มอบรางวลัใหก้ับบคุคลทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นสทิธมินุษยชน   
การประสานงานเครือข่าย จัด เวที  “กสม.พบประชาชน” ประสานงานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา จัดตั ้งศูนย์ศ ึกษาและประสานงานดา้นสิทธิมนุษยชน  4 แห่ง คือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีค่ณะนติศิาสตร ์ม.ขอนแกน่ ภาคตะวนัออกทีค่ณะรัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์ม.
บรูพา ภาคใตท้ีค่ณะนติศิาสตร ์ม.ราชภัฏสุราษฎรธ์านี และภาคเหนือทีค่ณะนติศิาสตร ์ม.เชยีงใหม ่
การประชาสัมพันธเ์พื่อสือ่สารสทิธมินุษยชน จัดรายการกับวทิยุรัฐสภา และโครงการสือ่มวลชน
สญัจร และการจัดสมัมนาสทิธมินุษยชนอกีมากมาย  
การจัดท าขอ้เสนอแนะนโยบาย และขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน 12 เรือ่ง 13 การศกึษาวจัิยดา้นสทิธมินุษยชน การตรวจสอบดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งรอบ
ดา้น (Human Rights Due Diligence) การศกึษาวจัิยแผนกลยุทธ์ดา้นธุรกจิและสทิธมินุษยชน 
งานวจัิยเรือ่งหลักการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในกรณีความผดิฐานละเมดิอ านาจศาล 
  

กสม. ชดุนี้มคีวามกระตอืรอืรน้ในเรือ่งของสทิธมินุษยชนและธรุกจิ คณะอนุกรรมการ กสม. 
ดา้นสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมไดจั้ดสมัมนาเรือ่ง “ธรุกจิการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมกับ
การเคารพสทิธมินุษยชนตามหลักการชีแ้นะของสหประชาชาต”ิ เมือ่วันที่ 17 มถิุนายน 2559 ที่ จ.
ภเูก็ต การสัมมนาไดม้ขีอ้เสนอแนะใหจั้ดท าคูม่อืดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้นส าหรับธรุกจิโรงแรม
และการท่องเที่ยว กสม. จึงใหบ้ริษัท ป่าสาละ จ ากัด ร่วมกับสถาบันวจัิยและใหค้ าปรกึษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ท าวจัิยเรือ่ง “การตรวจสอบสทิธมินุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Right 
Due Diligence)” และจัดท าคู่มือประเมนิผลดา้นสทิธมินุษยชนของธุรกจิการโรงแรมอย่างรอบดา้น 
ทัง้นี้เพือ่ใหก้จิการโรงแรมเป็นไปตามหลักการชีแ้นะวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิและเพือ่
เป็นคูม่อืในการตรวจสอบและประเมนิสทิธมินุษยชนของธรุกจิการโรงแรม  
อกีตัวอยา่งหนึง่คอืการที ่กสม ไดท้ าขอ้เสนอแนะตอ่ แผนปฏบิัตกิารสทิธมินุษยชนและธรุกจิ เสนอตอ่
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2560  ตามหลักการเสนอแนะสทิธมินุษยชนและธุรกจิ ของ 

                                                           
12  อ้ำงแล้ว รำยงำนผลกำรท ำงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  หน้ำ 105 160  

13 ดูรำยละเอียด ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ อ้ำงแล้ว หน้ำ 128-129   
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สหประชาชาต ิ ซงึ กสม และหน่วยงานรัฐบาล รวมทั้งนักธุรกจิไดรั้บรองเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม   
256014 
 
ความโปรง่ใส และการจดัท ารายงาน  
กสม จัดท ารายงานการท างานของ กสม ตัง้แตปี่  2545  และจัดท ารายงานสถานการณ์สทิธมินุษยชน 
ตัง้แต่ปี 2011-2017 15  รายงานนี้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ตดิตามการท างานของ กสม  และได ้
รับทราบเกีย่วกับสถานการณ์สทิธมินุษยชนในประเทศ  
 
3.2 ความเป็นอสิระจากรฐับาล และความเป็นอสิระทีย่นืยนัจากรฐัธรรมนญู  
 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 

มาตรา 26  วรรค 5 ใน พรป.  กสม. ระบุว่า กสม. มีหนา้ที่สรา้งเสรมิทุกภาค
สว่นของสังคมใหต้ระหนักถงึความส าคัญของสทิธมินุษยชน และมาตรา 27 วรรค 3 ระบุวา่ 
กสม.มีหนา้ที่ส่งเสรมิความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน  และองคก์รระหวา่งประเทศ 

 
 
กสม. ตอ้งรักษาสภาพความเป็นกลางและความเป็นอสิระในการปฏสิัมพันธก์ับภาครัฐและ

ภาคประชาสังคม การรักษาความเป็นอสิระเป็นบทบาททีส่ าคัญของ กสม. แมจ้ะไดรั้บงบประมาณจาก
รัฐ แต่ตอ้งมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะตรวจสอบการปฏบิัตหินา้ทีข่องรัฐ กสม.จงึตอ้งมคีวามกลา้หาญและมี
จรยิธรรม ไม่เขา้ขา้งรัฐ แมว้า่ในการท าหนา้ที่ตรวจสอบและตดิตามการละเมดิบางครัง้จะพบวา่มกีาร
ละเมดิจากเจา้หนา้ทีรั่ฐ หรอืโดยรัฐเอง  การรักษาความเป็นกลาง อสิระ และเทีย่งธรรมเป็นคณุธรรมที่
จะท าให ้กสม. เป็นทีย่อมรับจากภาคประชาชน  และเป็นทีเ่คารพของหน่วยงานตา่งๆ   

 
 งบประมาณทีเ่ป็นอสิระ  

กสม. เป็นผูจั้ดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อรัฐสภา หากการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายไมพ่อ ให ้กสม. เสนอค าแปรญัตตติอ่คณะกรรมการพจิารณางบประมาณของสภาผูแ้ทนราษฎร
โดยตรงและใหม้ผีูต้รวจสอบบัญช ี 

รายงานการใชจ้า่ยของ กสม. ตอ้งน าเสนอตอ่ ครม. และรัฐสภา เพือ่แสดงถงึความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้ 

การบรหิารจัดการส านักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย กสม. 
พ.ศ. 2560 ใหอ้อกระเบยีบไดเ้อง สะทอ้นถงึความเป็นอสิระของส านักงาน  

 
การท างานและการเสนอรายงานตอ่กลไกสทิธมินษุยชนนานาชาต ิ
   

 กสม ไดจั้ดท ารายงานสิทธิมนุษน เสนอต่อ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ดา้นสิทธิ
การเมอืงและพลเมอืง  และคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ  และการ
มสี่วนร่วม เช่น การเขา้ร่วมประชุมประจ าปีกับ  GANHRI และการเขา้ร่วมประชุมในเวทีสถาบันสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิภมูภิาคเอเซยีอาคเนย ์( SEANF )  และ เอเซยีแปซฟิิค ฟอรัม ( APF)   และเขา้รว่ม

                                                           
14 คณะรัฐมนตรี เสนอแผนปฏิบติัการแห่งชาติ  ประชาไทม 29  เมษายน  2561 เข้าถึงได้ ท่ี https// 

prachatai.co/journal/2018/04/76641  
15 W HRRCT work, annual report  สามารถหาเพิ่มเติมได้ จาก http// www. Nhrc.or.th-Work/annual-report.aspx.  
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ในการประชมุ สทิธมินุษยชนและธรุกจิ ทีจั่ดโดย AICHR  คณุซนิเทยีร ์วลีโิก ้ผแูทนขา้หลวงใหญส่ทิธิ
มนุษยชน เอเซยีอาตเนย ์ ไดเ้ขา้พบกับ กสม ในวาระที่เธอเขา้รับต าแหน่ง เพื่อหารอืความร่วมมอืใน
การเตรยีมการประเมนิสถานภาพ  กสม ของอนุกรรมการประเมนิสถานภาพของ  GANHRI -SCA  กสม 
ยังไดพ้บกับประธานคณะท างานดา้นสทิธมินุษยชนและธรุกจิ    

บทบาทของ กสม ประเทศไทยในการท างานรว่มกับสถาบันสทิธมินุษยชนอืน่ๆในภมูภิาคยัง
มีความจ ากัด กรณีเช่น การที่ AICHR อนิโดนีเซียจะจัดการประชุม AICHR High Level Dialog on 
Freedom of Expression in the Information Act ทีเ่มอืงเมดาน ประเทศอนิโดนเีซยี เมือ่วนัที ่11-12 
เมษายน 2560 กสม.ไดรั้บเชญิไปเป็นวทิยากรในหัวขอ้ Managing Freedom of Expression in the  
Information Era; the Policy framework โดยจะตอ้งน าเสนอเรื่อง Perspective of the National 
Human Rights Institution in the Region on Freedom of Expression ในฐานะประธาน SEANF แต่
ไม่มกีารตอบรับหรอืชีแ้จงจากประธานกสม. ดังนัน้  AICHR . อนิโดนีเซยี จงึเชญิ กสม. ฟิลปิปินสไ์ป
พดูแทน  

หรอืการทีป่ระธาน กสม. มาเลเซยีขอเขา้พบ กสม. ประเทศไทยเพือ่หารอืความรว่มมอืเรือ่ง
ผูอ้พยพชาวโรฮงิญา ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสรุเชษฐ ์สถรินริมัย กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
(20 พฤศจกิายน 2558 – 5 เมษายน 2560) พบกับประธาน กสม. มาเลเซยี ซึง่นายสรุเชษฐฯ์ ไม่ได ้
ทราบเรือ่งโรฮงิญา ความรว่มมอืระหวา่ง กสม. ทัง้ 2 ประเทศ ในเรือ่งชาวโรฮงิญาจงึไมเ่กดิขึน้ 
 
 ขบวนการสรรหา  
  รัฐบาลไทยไม่เขา้ใจความแตกต่างของกระบวนการสรรหา กสม. กับกลไกอสิระอืน่ ๆ  จงึ
ใหข้บวนการคัดสรรผูแ้ทนองคก์รอสิระเป็นไปในรปูแบบเดยีวกัน คอื เชือ่มั่นในความเป็นกลางของศาล 
กลไกอสิระอืน่อาจมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางกฎหมายเป็นอย่างด ีเช่น 
คณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ แต ่กสม. มคีวามแตกตา่งจากศาลรัฐธรรมนูญและกลไกอสิระอืน่ 
ๆ เพราะมหีลักการปารสีทีถ่อืวา่เป็นกลไกนานาชาตคิอยก ากับการคัดสรร กสม. อยู่ คณะกรรมการสรร
หาจงึตอ้งเขา้ใจหลักการปารีสและการตีความความหมายต่างๆ ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. มใิหข้ัดกับหลักการปารสี เพราะจะมผีลต่อการไดม้าซึง่ กสม. ทีเ่ป็น
อสิระ มคีวามหลากหลาย และมปีระสทิธผิลตอ่การพัฒนาสทิธมินุษยชนในประเทศ คณะกรรมการสรร
หาจงึจ าเป็นตอ้งมคีวามหลากหลายและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสทิธมินุษยชนเป็นอยา่งด ี  

 

องคป์ระกอบของ 
คณะกรรมการสรรหา กสม. ชุดทีส่ ี ่

ข ัน้ตอนการสรรหา 

ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ  วา่ดว้ยคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560  คณะกรรมการ
สรรหากรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ
ประกอบดว้ย  ประธานศาลฎกีา  ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร  ประธานศาลปกครองสงูสดุ 
ผูแ้ทนองคก์รดา้นสทิธมินุษยชน เลอืกกันเอง
ใหเ้หลอื 3 ทา่น ผูแ้ทนสภาทนายความ 1 ทา่น 
ผูแ้ทนสภาวชิาชพีทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุเลอืกกันเองเหลอื 1 ทา่น ผูแ้ทน
วชิาชพีสือ่มวลชนเลอืกกนัเองเหลอื 1 ทา่น 
อาจารยป์ระจ าสถาบันอดุมศกึษา เลอืกโดย
กรรมการสรรหาอืน่ๆ 1 ทา่น รวมทัง้หมด 10 
ทา่น 

ม ี3 ขัน้ตอนส าคัญคอื (1) การประกาศรับ
สมัคร (2) การพจิารณาแยกแยะผูส้มัครวา่
ตรงตามคณุสมบัตไิหม  และ (3) การ
คัดเลอืกหาผูท้ีด่ทีีส่ดุ  7 ทา่น ทัง้ขบวนการ
สรรหาตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 260 วนันับ
จากการบังคับใชพ้ระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560  
 
มาตรา 11  พระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม.พ.ศ. 2560 .ให ้
เลขาธกิารวฒุสิภาเป็นเลานุการของ
คณะกรรมการสรรหา และใหส้ านักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภา เป็นธรุการของ
คณะกรรมการสรรหา  
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มาตรา  13 และ 14  พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 
2560 ประกาศใหป้ระชาชนท่ัวไปรับทราบถงึ
ขบวนการสรรหา   ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ หรอื
ใหแ้สดงความคดิเห็นในเรือ่งเกีย่วกับอ านาจ
หนา้ทีข่องคณะกรรมการ 

การประกาศรับสมคัรตอ้งกระท าโดย
เปิดเปิดเผย  

การสรรหาใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงอยา่ง
เปิดเผย และใหก้รรมการสรรหาแตล่ะทา่น
บันทกึเหตผุลในการเลอืกไวด้ว้ย  ผูไ้ดรั้บ
การสรรหา ตอ้งไดค้ะแนนเสยีงสองในสาม
ของคณะกรรมการคัดสรรและไดรั้บความ
เห็นชอบจากวฒุสิภา ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่
ของจ านวนสมาชกิวฒุสิภา 

ใหค้ณะกรรมการทีไ่ดรั้บการคัดเลอืก 
เลอืกกันเองใหค้นหนึง่เป็นประธาน 

ประธานวฒุสิภาน าความกราบบังคม
ทลูเพือ่แตง่ตัง้ และเป็นผูล้งนามรับสนอง
พระบรมราชโอการ    

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย กสม . พ .ศ . 2560  มีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการสรรหาดขี ึน้ เละมคีวามหลากหลายมากขึน้ รวมทัง้มภีาคประชาสงัคมเขา้ไปรว่มในสดัสว่น
ทีน่่าพอใจ16  ทัง้นี ้ยังเห็นวา่ ประธานรัฐสภาไมค่วรอยูใ่นคณะกรรมการสรรหา เพราะรายชือ่ทีไ่ดรั้บการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาตอ้งส่งไปใหส้ภาใหค้วามเห็นชอบอยู่แลว้ โดยนางสุนี ไชยรส 
กรรมการสรรหาฯ แสดงความเห็นวา่ “บทบาทศาลไม่ควรเกีย่วขอ้งกับการสรรหา กสม. ไม่ควรตอ้งมี
ผูแ้ทนสภาวชิาชพีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเป็นกรรมการเพราะไมม่คีวามจ าเป็น” อกีทัง้ขบวนการ
ทัง้หมดถูกตรงึไวด้ว้ยรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ทัง้ชว่งเวลาทีต่อ้งท าการสรร
หาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 260 วันนับตัง้แต่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. บังคับใช ้17 
และการตคีวามตา่ง ๆ ตอ้งตคีวามตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. 
พ.ศ. 2560 SCA มีความกังวลในขบวนการคัดสรรและการไดม้าซึ่ง กสม. ที่มีความเป็นอิสระ มี
ประสทิธภิาพ และความหลากหลาย จงึไดอ้อกเอกสาร ขอ้สังเกตท่ัวไป18 อธบิายการตคีวามหลักการ
ปารสีไวเ้มือ่วันที ่21 กมุภาพันธ ์2561 ซึง่กรรมการสรรหาควรใชเ้ป็นกรอบในการพจิารณาตคีวามดว้ย 

                                                           

16  กรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ชุดที่สี่ ที่เป็นภำคประชำสังคม คือ นำงอมรำ พงศำ

พิชญ์ (อดีตประธำน กสม ชุดที่สอง) นำงสุนี  ไชยรส (กรรมกำรสิทธิมนุษยชนชุดที่หนึ่ง) นำยสมชำย  หอมละออ นักสิทธิ

มนุษยชน นำยชวรงค์  ลิมป์ปัทมปชนี ผู้แทนสำขำวิชำชีพสื่อมวลชน อดีตประธำนสมำคมผู้สื่อข่ำวแห่งประเทศไทย นำยสุริ

ชัย หวันแก้ว นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ นำยถวัลย์ รุยำพร ผู้แทนสภำทนำยควำม และนำยสุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้แทนสภำ

วิชำชีพ สื่อมวลชน อีก 3 คน คือ ประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด และประธำนรัฐสภำ 

17 บทเฉพำะกำล พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. พ.ศ.2560 มำตรำ 61 วรรค 1) ถึง วรรค 6  

18https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/EN_G

eneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf  

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf
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เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การตคีวามตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. จะไม่
ขดักับหลักการปารสี 

การรับสมัครผูส้นใจเขา้เป็นคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตมิเีวลาในการเตรยีมขอ้มลู
นอ้ย แค่เพยีง 2 สัปดาห ์ไมม่กีารแจง้บอกไวใ้นเว็บไซตข์อง กสม. วา่เลขาธกิารวฒุสิภา เป็นผูจั้ดการ
ในขบวนการสรรหา   
 
การพน้จากต าแหนง่  

กสม. จะพน้จากต าแหน่งเมือ่  
 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 

มาตรา  20  กสม. พน้จากต าแหน่งตามวาระ  ตาย ลาออก ขาดคณุสมบัตติาม
มาตรา 8 และ 9 และ 10  และตามมาตรา 40  วรรค 3  ใหม้กีารสรรหาใหม่ภายใน  150 
วนั19   

มาตรา 23 กลา่วถงึการมมีาตรฐานทางจรยิธรรม 
มาตรา 24 กลา่วถงึผลประโยชน์ในระหวา่งด ารงต าแหน่ง ไมรั่บเงนิ ทรัพยส์นิ 

หรอืประโยชน์อืน่ใดจากบคุคลผูไ้มม่สีัญชาตไิทย นติบิุคคลตามกฎหมายตา่งประเทศ จด
ทะเบียนสาขาในหรือนอกราชอาณาจักร นิตบิุคคลที่มีรายไดห้ลักจากจากทุนหรือเงนิ
อดุหนุนจากตา่งประเทศ 20 หากละเมดิอาจไดรั้บการพจิารณาใหพ้น้จากต าแหน่งได ้ 

มาตรา  40 วรรค 1 ใหค้ณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศประจ าปีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นับแตว่นัสิน้ปีปฏทินิ … 

วรรค 3  ในกรณีที่ไม่เสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาและ ครม. ไดต้าม
ก าหนดเวลา ใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ   

 
อย่างไรก็ตามมีขอ้สังเกตว่าวาระการท างานของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้น

ผกูพันอยูก่ับ พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ.2560 ซึง่หากเกดิรัฐประหารอกีครัง้
และมกีารยกเลกิรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อ านาจหนา้ที่ของ กสม. ในขณะนัน้ก็จะสิน้สดุไปโดยปรยิาย
ตามรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. ดังกลา่ว 21 

 
 

3.3 ความหลากหลาย  
ตามหลักการปารสี สถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาตติอ้งมคีวามหลากหลาย มคีวามเป็นอสิระ 

และมปีระสทิธภิาพ แตก่ารตคีวามความหลากหลายของหลายหน่วยงานอาจไมต่รงกัน รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย 
กสม. พ.ศ. 2560 มาตรา 822 ให ้กสม. ประกอบดว้ยผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญ 5 ดา้น23 ในขณะที่

                                                           
19 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม.พ.ศ.  2560 มำตรำ  20-21  

20 เพิ่งอ้ำง มำตรำ  23-24  

21 ซึ่งแตกต่ำงจำกพระรำชบัญญัติ กสม. พ.ศ.2542 ที่ถึงแม้จะมีกำรรัฐประหำรและฉีกรัฐธรรมนูญ ก็ไม่มีผล

ผูกพันกับวำระและกำรท ำงำนของ กสม.  

22 ดูเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญ มำตรำ 247  และ พรป กสม พ ศ  2560  มำตรำ  8   
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ขอ้สังเกตโดยท่ัวไปของ SCA มองไปถงึความหลากหลายในการปฏบิัตงิานของ กสม. หลังการคัดสรร
แลว้วา่ ตอ้งมคีวามหลากหลายในการตัดสนิใจพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วามเห็นในกรณีการละเมดิ
สทิธมินุษยชนทีร่อบดา้น ซึง่มผีลต่อสังคม องคป์ระกอบของ กสม. ควรเป็นผูแ้ทนกลุ่มทีห่ลากหลาย
ทางสงัคม เชน่ สตร ีชนกลุม่นอ้ย เป็นตน้   

 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560  

มาตรา 8 คณุสมบตั ิกสม. 

กสม. ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั ้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูเ้ป็นกลางทางการเมอืง และมีความรู ้และประสบการณ์ดา้นการ
คุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสิบปี ในดา้น
ดังตอ่ไปนี ้อยา่งนอ้ยดา้นละหนึง่คนแตจ่ะเกนิดา้นละสองคนมไิด ้ 

(๑) มปีระสบการณ์ในการท างานดา้นสทิธมินุษยชนตอ่เนือ่งกัน  
(๒) มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการสอนหรอืท างานวจัิยเกีย่วกับสทิธมินุษยชนใน

ระดับอดุมศกึษา  
(๓) มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายเกีย่วกับสทิธมินุษยชนทัง้ภายในประเทศ

และตา่งประเทศทีจ่ะยังประโยชนต์อ่การปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ  
(๔) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบรหิารงานภาครัฐที่เกีย่วกับการสง่เสรมิและ

คุม้ครองสทิธมินุษยชน 
(๕) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นปรัชญา วฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติของไทย 

เป็นทีป่ระจักษ์ทีจ่ะยังประโยชนใ์นการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

 
ความเห็นของ  กสม. ตอ้งเป็นความเห็นทัง้คณะ ความหลากหลายในการใหค้วามเห็นจงึ

เป็นสิง่ส าคัญ เพือ่ใหเ้กดิการพจิารณาวนิจิฉัยทีร่อบดา้น ขณะเดยีวกันความแตกตา่งเกีย่วกับความรูเ้รือ่ง
สทิธมินุษยชนของคณะกรรมการฯ ท าใหเ้กดิปัญหาในการพจิาณาวนิิจฉัยได ้เช่น กรณีความเห็นที่
แตกตา่งอยา่งมากของคณะกรรมการชดุทีส่ามในเรือ่งการสวมโซต่รวจของผูต้อ้งหาเมือ่เดนิทางมาศาล 
โดยมคีวามเห็นแบง่เป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่เห็นวา่เป็นการละเมดิสทิธขิองผูต้อ้งหา อกีฝ่ายหนึง่เห็นวา่
ไม่เป็นการละเมดิสทิธเิพราะถือว่าเป็นการปฏบิัตหินา้ที่ของเจา้พนักงาน กสม. ใชเ้สยีงขา้งมากเป็น
เกณฑใ์นการพจิารณาใหค้วามเห็น อยา่งไรก็ตามการพจิารณาของ  กสม. ควรจะตัง้อยูบ่นหลักการสทิธิ
มนุษยชน  สัดส่วนหญงิชายในคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตชิดุที่สาม มผีูห้ญงิ 4 ท่านและมี
ผูช้าย 2 ทา่น ไมม่ผีูแ้ทนจากชนกลุม่นอ้ยและผูพ้กิาร  
 
การรว่มมอืกบัภาคประชาสงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 
ปี 2560 กสม จัดพบกับภาคประชาสงัคมภาคตะวนัตกที ่รร รเีจนท ์บชี ชะอ า จังหวดัเพชรบรุ ี เมือ่วนัที ่

1 กันยายน 2560 วตัถปุระสงคข์องการพบปะกับประชาชนครัง้นีเ้พือ่ รวบรวมปัญหา การละเมดิสทิธใิน

กระบวนการยยุตธิรรม นักปกป้องสทิธมินุษยชน  ปัญหาชาตพัินธุ ์ ชมุชน และเพือ่หาแนวทางในการ

แกไ้ขใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม  รวมถงึการเตรยีมการจัดตัง้ศนูยภ์มูภิาคที ่มหาวทิยาลัยราชภัฏ จังหวดั

เพชรบรุ ี ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุครัง้นี ้มคีวามเห็นวา่  ชมุชนยังมปัีญหาในการเขา้ถงึ กสม ไมว่า่จะเป็น

เรือ่งภาษา  ไมเ่ขา้ใจในอ านาจหนา้ทีข่อง กสม และยังตอ้งการ NGO เป็นตัวเชือ่มระหวา่งชมุชนกับ 

กสม  ชมุชนภาคตะวนัตกเป็นชมุชนทีม่ชีนกลุม่นอ้ย  ชนพืน้เมอืงอาศัยอยูเ่ป็นจ านวนมากจงึถอืวา่เป็น
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กลุม่เปราะบาง  ทีม่ปัีญหากระทบกระท่ังกับการท างานของเจา้หนา้รัฐโดยเฉพาะเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน

แหง่ชาต ิและมปัีญหาเมือ่ประชาชนลกุขึน้มาเรยีกรอ้งสทิธทิีด่นิท ากนิ  ทีอ่าศัยมากอ่นการประกาศเป็น

เขตอทุยานแหง่ชาต ิ  จงึท าใหเ้กดิการละเมดิสทิธชิมุชน  และมผีูถ้กูท าใหส้ญูหาย เชน่กรณีของบลิลี ่ 

หรอืพอละจ ีรักจงเจรญิ นักตอ่สูเ้พือ่ปกป้องสทิธมินุษยชนชาวกระเหรีย่ง บา้นบางกลอย ทีถ่กูท าใหส้ญู

หายไป เมือ่ วนัที ่17 เมษายน 2557   กสม ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวกลางไกลเ่กลีย่ใหป้ระชาชนยอมจ านนตอ่

ระเบยีบ กฎหมาย โดยชีแ้จงวา่หากพจิารณากฎหมายอทุยานแหง่ชาตแิละป่าสงวนแลว้  ถอืวา่

ประชาชนบกุรกุป่า และท าผดิกฎหมาย  การอา้งวา่อยูม่ากอ่นการประกาศเป็นอทุยานไมส่ามารถท าให ้

ประชาชนชนะกฎหมายได ้จงึอยากใหป้ระชาชนเขา้ใจและปฎบิัตติามกฎหมาย  ผูเ้ขา้รว่มการประชมุวนั

นัน้รูส้กึวา่ค าแนะน าจาก กสม  ไมเ่ป็นประโยชนใ์นการชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาของประชาชน     

  3.4 ทรพัยากรทีเ่พยีงพอ 
  

รายงานการเงนิของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนา้ 169 รายงานว่า กสม. 
ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นเงนิ 216,455,900.00 บาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายบุคลากร 125,578,200.00 บาท ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 89,988,600.00 บาท และอื่นๆ 
ส าหรับยอดเงนิคงเหลอื รายรับสงูกวา่ค่าใชจ้่ายสทุธ ิ1,235,143.77 บาท จงึเป็นที่ประจักษ์วา่ กสม. 
ไดรั้บเงนิส าหรับด าเนนิงานอยา่งพอเพยีง และใชจ้า่ยไมห่มด ทัง้นี ้กสม. มเีจา้หนา้ที ่268 คน24 

 
กสม. ไดส้ง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุดา้นสทิธมินุษยชน  ฝึกอบรมในระดับต่างๆ จัดตัง้หอจดหมาย
เหตุสทิธมินุษยชน ศูนยส์ารสนเทศสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นหอ้งสมดุเฉพาะดา้นสทิธมินุษยชนแห่งแรก
ของประเทศไทย โดยเปิดใหบ้รกิารกับประชาชนท่ัวไป  
   

การตัง้ศูนยภ์ูมภิาค เพือ่เผยแพร่ผลงานของ กสม.  และอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน
เขา้ถงึ กสม. ไดง้า่ยขึน้ สามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนผา่นศนูยภ์มูภิาคได ้โดยในการตดิตามการปฏบิัตงิาน
ของ กสม. ไดเ้ขา้ศกึษาเยีย่มศนูยภ์มูภิาค 3 แหง่ ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ขอนแกน่ และชลบรุ ีพบวา่นโยบาย
เกี่ยวกับศูนย์ภูมภิาคยังไม่ชัดเจน การตัง้ศูนย์ภูมภิาคตามขอ้เสนอแนะของหลักการปารีสแต่ไม่มี
นโยบายในการด าเนนิการทีด่พีอ ไมม่งีบประมาณเพยีงพอ เจา้หนา้ทีป่ระจ าศูนยเ์ป็นลูกจา้งท าใหไ้ม่มี
ความมั่นคง มกีารเปลีย่นแปลงเจา้หนา้ทีป่ระจ าศนูยบ์อ่ยครัง้ เจา้หนา้ทีป่ระจ าศนูยม์คีนเดยีว และตอ้ง
คอยเฝ้าส านักงาน นอกจากนี้ยังไมม่กีารฝึกอบรมใหค้วามรูถ้งึอ านาจหนา้ทีข่อง กสม. ประชาชนอาจจะ
ไมท่ราบวา่มกีารตัง้ศนูยภ์มูภิาค เจา้หนา้ทีจ่งึตอ้งปฏบิัตงิานเชงิรกุโดยเขา้เยีย่มประชาชนในพืน้ที ่เพือ่
ประชาสัมพันธบ์ทบาทหนา้ที่ของ กสม. และศูนยภ์ูมภิาค ควรเพิม่งบประมาณใหก้ับศูนยภ์ูมภิาคให ้
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และควรมเีจา้หนา้ที ่มากกวา่ 1 คน   
 
3.5 อ านาจในการตรวจสอบ  

การปกป้องและคุม้ครองสทิธมินุษยชนเป็นอ านาจหนา้ทีส่ าคัญทีส่ดุของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 ใหอ้ านาจ กสม. ใน
การท าหนา้ทีต่รวจสอบ ดังนี้25  

 
 
 

                                                           
24 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฯ อ้ำงแล้ว  หน้ำ  43    

25พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 35-39  
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        การด าเนนิการขา้งตน้ กสม อาจใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการแทนกรรมการได ้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในรอบปี  2560 ผลการพจิารณาตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน มดีังนี ้ 
 

ผลการพจิารณา  ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน จ านวน 

สง่เรือ่งตอ่ใหอ้งคก์รอืน่ทีม่อี านาจหนา้ทีพ่จิารณา แกไ้ข  91  

ยตุกิารตรวจสอบ  ตามมาตรา 22 พรบ. กสม. พ.ศ. 2542  (158  885 

มาตรา 35  
เรยีกหน่วยงาน รัฐ ขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้ง หรอืบคุคลใดมาใหถ้อ้ยค า หรอืใหส้ง่
วัตถุเอกสาร หลักฐาน หรอืพยานหลักฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ประกอบการพจิารณาเขา้ไป
ในเคหสถานหรือสถานที่ใด เพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ หรอืรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ   
เมือ่มหีมายศาล  
ออกระเบยีบ จา่ยเบีย้เลีย้ง คา่เดนิทางของบคุคลทีม่าใหค้วามเห็นหรอืถอ้ยค า  
 

มาตรา 36 เมือ่ตรวจสอบแลว้เห็นวา่มกีารละเมดิ ใหแ้จง้หน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อแกไ้ขการละเมดิ โดยคณะกรรมการเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการ
ป้องกันหรอืแกไ้ข รวมทัง้เยยีวยาผูท้ี่ไดรั้บความเสยีหายจากการละเมดิสทิธมินุษยชน 
ใหห้น่วยงานหรอืเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดรั้บแจง้ 
 

มาตรา 37 ในกรณีทีก่ารละเมดิเป็นเรือ่งความผดิอาญา และผูเ้สยีหายไม่อยู่ในฐานะที่
จะรอ้งทุกขห์รอืกลา่วโทษดว้ยตัวเองได ้ใหค้ณะกรรมการหรอืผูท้ีก่รรมการมอบหมายมี
อ านาจรอ้งทกุขห์รอืกลา่วโทษได ้ 
 

มาตรา 39  มใิหค้ณะกรรมการรับเรือ่งทีม่ลีักษณะดังนี ้ 
1) เรือ่งทีม่กีารฟ้องรอ้งเป็นคดใีนศาล หรอืเรือ่งทีศ่าลมคี าพพิากษา เด็ดขาด

แลว้ 
2) เรือ่งทีไ่มอ่ยูใ่นหนา้ทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 
3) เรือ่งทีอ่ยูใ่นหนา้ทีแ่ละอ านาจขององคก์รอสิระอืน่ 
4) เป็นการรอ้งเรยีนไมส่จุรติ ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ประชาชน 
5) เรือ่งทีม่กีารแกไ้ขปัญหาแลว้  
6) เป็นเรือ่งทีเ่คยพจิารณาแลว้  
ใหค้ณะกรรมการสัง่ยตุเิรือ่ง  

 

มาตรา 38 ในกรณีทีก่รรมการผูใ้ดเห็นการละเมดิสทิธมินุษยชน และจ าเป็นตอ้งด าเนนิการ
โดยเร่งดว่น อาจสัง่ใหพ้นักงานปกครองหรอืต ารวจทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง หรอืพนักงาน
เจา้หนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืได ้ 
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เรือ่ง) 
ยตุเิรือ่งโดยมขีอ้สงัเกต มขีอ้เสนอแนะ  (12 เรือ่ง) 
ไมเ่ขา้เงือ่นไขตามรัฐธรรมนูญ (1 เรือ่ง)  
เป็นเรือ่งที ่กสม. เคยวนิจิฉัยแลว้ (3  เรือ่ง) 
ค ารอ้งไมค่รบองคป์ระกอบตามมาตรา 23  พรบ. กสม. พ.ศ.2542   
(4 เรือ่ง) 
ไดรั้บการแกไ้ขหรอืไกลเ่กลีย่แลว้ (123 เรือ่ง) 
ผูร้อ้งขอถอนเรือ่ง (11 เรือ่ง) 
ไมพ่บประเด็นละเมดิสทิธมินุษยชน (288 เรือ่ง) 
ไมส่ามารถตดิตอ่ผูร้อ้งได ้(4 เรือ่ง) 
ประเด็นอืน่ ๆ (281 เรือ่ง)  

มมีาตรการการแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน   26 

ขอ้เสนอแนะนโยบาย หรอืขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุ กฎหมาย  7 

รวม 1,009 

 
 การท างานรว่มกบัศาล 

ภายใตม้าตรา 39  ของ พรป ประกอบรัฐธรรมนูญ พศ 2560  และ พรบ กสม พศ  2542 
กสม ไม่อนุญาตใหห้ยบิยกกรณีที่พจิารณาในศาลมาไต่สวนได ้ เชน่กรณีของชัยภูม ิป่าแส กสม คุณ
ชาตชิาย สุทธกิลม ประธานอนุกรรมการวา่ดว้ยขบวนการยุตธิรรม ซึง่รับผดิชอบกรณีนี้ ไดอ้ธบิายว่า
เนือ่งจากกรณีนีไ้ดน้ าขึน้สูก่ารพจิารณาของศาลแลว้  กสม จ าตอ้งยตุกิารตดิตามกรณีนี ้ตาม  พรบ กสม 
พ ศ 2542 คณุสนุยี ์ไชยรส  กรรมการสรรหา และ กสม. ชดุทีห่นึง่ใหค้วามเห็นตอ่การปฏบิัตหินา้ทีข่อง 
กสม. ในกรณีทีเ่รือ่งนัน้ ๆ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลวา่ “ทีผ่า่นมาหน่วยงานของรัฐน าเรือ่งเป็นคดี
ในศาลมาอา้งเพื่อไม่ให ้กสม. ตรวจสอบ เชน่ ในกรณีการปราบปรามการชุมนุมโดยสงบ การซอ้ม
ทรมานหรือการใชค้วามรุนแรงเกนิกวา่เหตุในการจับกุม หรอืกลุ่มทุนเร่งรัดการฟ้องชาวบา้นและนัก
ปกป้องสทิธิ ์เป็นคดอีาญา คดแีรงงาน เพื่อหลกีเลีย่งการถูกตรวจสอบจาก กสม.  กสม.น่าจะท าการ
ตรวจสอบไดถ้า้เป็นคนละประเด็นกับศาล”26  ขอ้เสนอแนะของ กสม. จะเป็นการช่วยเพิม่เตมิใหก้าร
พจิารณาของศาลรอบดา้นยิง่ข ึน้ และค าวนิิจฉัยของ กสม. สามารถใชอ้า้งในศาลได ้การใหยุ้ตกิาร
ตดิตามขอ้เท็จจรงิของคด ีท าใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมทีแ่ทจ้รงิ 

  
การตรวจเยีย่มสถานที่ควบคุมตวั คุก ทีค่วบคุมตวัของ ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง และ
สถานทีจ่ ากดัในการเขา้ถงึ  
 
รายงานผลการปฏบิัตงิาน คณะกรรมษณสทิธมินุษยชน ประจ าปีงบประมาณ 2560  หนา้  104  รายงาน
วา่ มกีารตรวจเยีย่มเพือ่สง่เสรมิการเคารพและการปฏบิัต ิตามหลักสทิธมินุษยชน ภายใตโ้ครงการการ
จัดท าขอ้เสนอ ในการปรับปรงุ กฎหมาย เพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ผลจากการตรวจเยีย่ม
สถานทีเ่สีย่ง  รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ ดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2560   หนา้ 
176  
-กสม นางอังคณา นลีไพจติร เขา้เยีย่มตดิตามกรณีการจับตัวหญงิตา่งดา้ว ทีท่ างานในสถานบีรกิาร 
อาบ อบ นวด นาตาร ี ตอ่กรณีนีพ้บวา่ สทิธใินขบวนการยตุธิรรมไมไ่ดรั้บการปฏบิัตทิีเ่หมาะสม   โดย
ศาลพพิากษาลงโทษปรับและหญงิทัง้หมดไดจ้า่ยคา่ปรับแลว้ แตย่ังถกูกักตัวไว ้ณ สถานกักตัวคนตา่ง

                                                           

26  บทวิพำกษ์ต่อร่ำง พรป กสม  พ ศ  2560   โดยสุนี  ไชยรส   ผอ  ศูนย์ส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำม

เป็นธรรม วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต  ส ำนักข่ำวชำยขอบ  19 มิถุนำยน  2517  หน้ำ 4  
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ดา้ว  อันอยูใ่นการควบคมุของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงในฐานะ พยานคดคีา้มนุษย ์  ถอืเป็นการ
ปฏบิัตทิีไ่มเ่หมาะสมในฐานะพยานตามสทิธใินกระบวนการยตุธิรรม   
-กรณีการเสยีชวีติระหวา่งการควบคมุตัวนายธวชัชยั  อนุกลู อดตีเจา้หนา้ทีท่ีด่นิ จังหวดัพังงา  ใน
หอ้งควบคมุตัวของ กรมสอบสวนคดพีเิศษ  ไดผ้กูคอตายในหอ้งควบคมุตัวและเสยีชวีติที ่โรงพยาบาล  
ยังไมส่ามารถหาผูก้ระท าผดิได ้ 
-กระบวนการยตุธิรรมในสภาวะการณ์ใช ้กฎหมายพเิศษ ตามประกาศ   คสช ที ่ 37/2557  ฉบับที ่38 
และฉบับที ่50/2557 ท าใหพ้ลเรอืนตอ้งอยูใ่นอ านาจการพจิารณาของศาลทหาร  แมว้า่ตอ่มาไดม้ี
ค าสัง่ คสช ที ่ 55/2559  ใหพ้ลเรอืนทีก่ระท าผดิตามค าสัง่ดังกลา่ว นับตัง้แตว่นัที ่12  กันยายน 2559  
อยูอ่ านาจของศาลยตุธิรรม แตก่ารกระด าเนนิคดใีนความผดิทีไ่ดก้ระท ากอ่นวนัที ่ 12 กย 2560 ยังอยู่
ในอ านาจของศาลทหาร    
 -รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ ดา้นสทิธมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2560  หนา้ 85 –90  ระบุ
วา่ในปี 2560   กสม ไดรั้บเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นสทิธใินขบวนการยตุธิรรม โดยกลา่วอา้งวา่ เป็นการกระท า
ของเจา้หนา้ทีรั่ฐมากกวา่สทิธใินดา้นอืน่ๆ   ซึง่การบังคับใช ้กฎหมายของเจา้หนา้ทีมุ่ง่รักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ของสงัคมเป็นส าคัญ  จงึมกีารด าเนนิการทีก่ระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน  รัฐได ้
พยายามปฏริปูขบวนการยตุธิรรม  โดยคณะกรรมการปฏริปูประเทศ ดา้นกระบวนการยตุธิรรม ไดจั้ดท า
แผนปฎริปู ดา้นกระบวนการยตุธิรรม 10 ดา้น27     
-กสม มขีอ้กังวลเรือ่งเด็กทีอ่ยูใ่นสถานกกัตัวรว่มกบัผูใ้หญ ่ของส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงไมไ่ดไ้ป รร 
และมขีอ้เสนอแนะใหเ้ด็กไรรั้ฐ และเด็กไรส้ญัชาต ิไดรั้บสทิธทิางการศกึษา ในระดับชัน้ประถมศกึษา 28  
  

4. กรณีศกึษา  
ก) ชยัภมู ิป่าแส 
การวสิามัญฆาตกรรม นายชัยภูม ิป่าแส  นักกจิกรรมเยาวชนชาตพัินธล์าหู่ ผูถู้กวสิามัญ

ฆาตกรรมเสยีชวีติที่ด่านตรวจรนิหลวง ต.แม่นะ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ เมือ่วันที่ 17 มนีาคม 2560 
การเสยีชวีติของนายชยัภมูฯิ มเีงือ่นง าทีส่งัคมสงสยั การตัง้ขอ้กลา่วหาของเจา้หนา้ทีว่า่ชยัภมูเิกีย่วขอ้ง
กับการคา้ยาเสพตดิและพบยาบา้ในรถจ านวน 2,800 เม็ด พรอ้มกลา่ววา่ นายชยัภมูฯิ หนกีารจับกมุและ
ต่อสูก้ับเจา้พนักงานโดยมรีะเบดิอยู่ในมอื จงึตอ้งวสิามัญฆาตกรรม กสม. มมีตทิีป่ระชุมวา่จะหยบิยก
เรือ่งนี้ข ึน้ตรวจสอบโดยนายชาตชิาย สทุธกิลม ประธานอนุกรรมการดา้นสทิธใินกระบวนการยุตธิรรม
เป็นผูรั้บผดิชอบ ว่าจะเร่งด าเนินการตรวจสอบโดยเร็ว โดยรวบรวมขอ้มูลจากทุกฝ่ายในประเด็นการ
ปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีท่หารประจ าดา่นตรวจจนเป็นเหตใุหผู้ต้อ้งหาตอ้งเสยีชวีติ รวมถงึขอ้มลูจาก
การการชันสูตรพลกิศพและการสอบสวนของเจา้พนักงานสอบสวนว่ามีการกระท าที่ไม่เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาหรอืไม่ มคีวามลา่ชา้หรอืไม่เป็นธรรม ซึง่เป็นการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุตธิรรม และขอใหพ้นักงานสอบสวนเปิดเผยขอ้มูลโดยเฉพาะการเปิดกลอ้ง 
CCTV ทีด่า่นตรวจ ผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ไดน้ าเสนอตอ่ กสม. เพือ่จัดท าเป็นรายงาน  
โดยหากพบการละเมดิสทิธมินุษยชนก็จะมขีอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแกไ้ข และคูก่รณีอาจ
เอาไปใชอ้า้งเป็นพยานหลักฐานในการไตส่วนการตายในชัน้ศาลได ้นายชาตชิาย สทุธกิลม กสม. และ
ประธานอนุกรรมการดา้นสทิธใินกระบวนการยุตธิรรมผูรั้บผดิชอบต่อกรณีนี้ไดช้ีแ้จงวา่ “เนื่องจากคดนีี้
ข ึน้สูศ่าลแลว้ กสม. จงึตอ้งยตุใินการตดิตามคด ีตาม พรบ. กสม. พ.ศ.2542   

การเสยีชวีติของนายชัยภมูฯิ เป็นขา่วใหญ่ทีป่ระชาชนท่ัวไปใหค้วามสนใจอยา่งมากเพราะ
นายชัยภูมฯิ เป็นเยาวชนนักกจิกรรมกลุ่มชาตพัินธุ์ลาหู่ จงึอาจถูกเลอืกปฏบิัตแิละไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรม นายสมุติรชยั หัตถสาร ทนายความจากศนูยพ์ทัิกษ์และฟ้ืนฟสูทิธชิมุชนทอ้งถิน่ซึง่เป็นทนายคดนีี้

                                                           
27 ดรูายงานเพิ่มเติม ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนษุยชนของประเทศไทย ปี 2560 หน้า 86-90  

28  เพิ่งอ้าง หน้า 106 
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กลา่ววา่ “ความยากล าบากในคดวีสิามัญฆาตกรรมคอืการเขา้ถงึพยานหลักฐาน ยิง่คนกอ่เหตเุป็นทหาร 
ต ารวจ ยิง่เป็นคดทีีย่ ิง่ยากขึน้ไปอกี” 

ข) ปู่ โคอี ้ 
กรณีนีเ้ป็นการตอ่สูเ้รือ่งสทิธชิมุชนของชาวกระเหรีย่ง  บา้นบางกลอย ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีป่่าบา้นบาง

กลอยมานานนับรอ้ยปี กอ่นการประกาศเป็นเขตอทุยาน แหง่ชาตแิกง่กระจาน  ปี  2553 เจา้หนา้ที่

อทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน น าโดยนายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิติอกัษร หัวหนา้อทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน

ในขณะนัน้ ไดด้ าเนนิการไลร่ือ้ เผาบา้น และยุง้ฉางขา้ว รวมทัง้ยดึเครือ่งมอื อปุกรณ์ในการท าไร ่ของ

ชาวกระเหรีย่ง โป่งลกึ-บางกลอย  อ แกง่กระจาน จ เพชรบรุ ีจ านวน  6 ครัง้ระหวา่งเดอืน เมษายน 

2553- กรกฎาคม 2554 ท าใหช้าวกระเหรีย่งดัง้เดมิ 17 ครอบครัว สมาชกิ 80 คน ไรท้ีอ่ยูอ่าศัยและที่

ท ากนิ ถกูบังคับอพยพใหอ้อกจากพืน้ที ่ ชาวบา้นจงึฟ้องรอ้งตอ่ศาลปกครองกลาง เมือ่วนัที่ 4 

พฤษภาคม 2555  ในคดหีมายเลขด าที ่ ส 58/2555 โดยนายโคอ ิมมี ิหรอืปู่ โคอี ้รวมกับพวก  6 คน

เป็นผูฟ้้องเรยีกคา่เสยีหาย และขอสทิธกิลับไปอยูอ่าศัยและท ากนิในพืน้ทีป่่าแกง่กระจานทีเ่ป็นพืน้ที่

ดัง้เดมิของชาวกระเหรีย่ง  เหนอืแมน่ ้าบา้นบางกลอยบน  หรอือกีชือ่ภาษากระเหรีย่งวา่ “ใจแผน่ดนิ”  

มาตัง้แตบ่รรพบรุษุเป็นเวลารว่มกวา่รอ้ยปี  ระหวา่งกระบวนการตอ่สูค้ด ีนายพอละจ ีรักจงเจรญิ หรอืบลิ

ลี ่แกนน ากระเหรีย่งบา้นบางกลอยทีม่บีทบาทในการรอ้งเรยีน เนือ่งจากเป็นผูเ้ดยีวในหมูบ่า้นทีอ่า่น 

เขยีนภาษาไทยได ้ หนึง่ในพยานการรือ้ถอนและเผาบา้นชาวกระเหรีย่งหายตัวไป  ระหวา่งการรวบรวม

ขอ้มลูชัน้ศาล นางพณินภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของบลิลี ่กลา่ววา่นายชยัวัฒน ์ ลิม้ลขิติอักษร หัวหนา้

อทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจานพรอ้มลกูนอ้งเป็นผูค้วบคมุตัวบลิลีไ่ปเมือ่วนัที ่ 17  เมษายน 2557 

หลังจากนัน้บลิลีก็่หายตัวไป  นางพณินภา พฤกษาพรรณ มารอ้งเรยีนเรือ่งการหายตัวไปของบลิลีต่อ่ 

กสม  เมือ่ปี  2558  ชว่งทา้ยของ กสม ชดุทีส่อง  โดยนายนรัินดร ์ พทัิกษ์วชัระ เป็นผูรั้บเรือ่ง  สอง

กรณีจงึมคีวามเชือ่มโยงกนั  เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ชมุชนกระเหรีย่ง ไดใ้ชก้ลไกตา่งๆในการฟ้องรอ้งและ

รอ้งเรยีน กรณีการถกูละเมดิตา่งๆ นายนรัินดร ์พทัิกษ์วชัระ กสม ชดุทีส่องไดเ้ดนิทางมาเป็นพยาน

ใหก้ับศาลปกครอง แมจ้ะหมดสภาพการเป็น กสม แลว้  เมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2561  ศาลปกครอง

สงูสดุ อา่นค าพพิากษาคดหีมายเลขคดดี าที ่อส. 77/2559 หมายเลขคดแีดงที ่ อส 4/256129  ทีน่าย

โคอี ้มมีแิละพวก 6 คนฟ้องรอ้งกรมอทุยานแหง่ชาต ิ สตัวป่์าและพันธุพ์ชื  โดยใหก้รมอทุยานแหง่ชาต ิ 

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่ฟ้้องคดทีี ่1,2,3,6  เป็นเงนิ 51,407 บาท ผูฟ้้องคดทีี ่4 เป็นเงนิ  

45,302 บาท และผูฟ้้องคดทีี ่5 เป็นเงนิ  50,407 บาท สว่นอทุธรณ์ของผูฟ้้องคดทัีง้หกคนทีท่ีข่อให ้

กลับคนืสูส่ภาพเดมิ กอ่นมคี าสัง่ทางปกครองของเจา้หนา้ทีอ่ทุธยานแหง่ชาตนัิน้  ศาลเห็นวา่ผูฟ้้องคดี

ไมม่สีทิธทิีจ่ะอยูอ่าศัยในทีด่นิพพิาท เนือ่งจากทีด่นิพพิาทอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิแกง่กระจาน และ

ผูฟ้้องคดไีมม่หีนังสอืส าคญัแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืแสดงหลักฐานแสดงการไดรั้บอนุญาตจากทาง

ราชการในการครอบครองท าประโยชนใ์นทีด่นิดังกลา่ว  จงึไมอ่าจก าหนดบังคับใหผู้ฟ้้องคดทัีง้ หกคน 

กลับไปอยูอ่าศัยและท ากนิในทีเ่ดมิได ้ อยา่งไรก็ตาม กสม ชดุทีส่าม นางเตอืนใจ ดเีทศน ์ไดล้งพืน้ที่

เยีย่มชมุชน  เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2560 และยนืยันหลักฐานวา่ปู่ คออีเ้กดิในประเทศไทย ตามเอกสาร

ทะเบยีนส ารวจบคุคลในบา้นส าหรับชาวเขา โดยกรมประชาสงเคราะห ์วา่ปู่ คออี ้เกดิเมือ่ปี 2454  ที่

จังหวดัเพชรบรุ ี บดิาชือ่นายมมิ ิมารดาชือ่ นางพนีอ ค ี 

การประชมุ กสม.ดา้นการคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินุษยชน ครัง้ที ่ 21/2561 ไดม้มีติ

เห็นชอบใหเ้สนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและขอ้เสนอแนะ

                                                           
29 คดีค าหมายถึงคดีท่ียงัอยู่ในขบวนการพิจารณา   คดีแดงหมายถึงคดีท่ีสิน้สดุการพิจารณาและศาลมีค าพิพากษาแล้ว  



18 
 

ในการปรับปรงุกฎหมายตอ่คณะรัฐมนตร ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้  

1.กรณีการก าหนดเขตพืน้ทีใ่นการท ากนิ การอยูอ่าศัย และการด าเนนิวถิชีวีติของกลุม่ชาตพัินธุ์

กะเหรีย่งและชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิในเขตป่าสงวนแหง่ชาตแิละเขตอทุยานแหง่ชาต ิซึง่ปัจจบุัน

หน่วยงานของรัฐไดด้ าเนนิการบังคับใชก้ฎหมายตามพระราชบัญญัต ิ(พ.ร.บ.) ป่าไม ้พ.ศ.2484, 

พ.ร.บ.อทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504, พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.สง่เสรมิและ

รักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 อยา่งเขม้งวดและเด็ดขาด อันเป็นการเรง่รัดการด าเนนิ

มาตรการทวงคนืผนืป่าเพือ่ปราบปรามผูบ้กุรกุพืน้ทีป่่าตามค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) 

ฉบับที ่64/2557 และฉบับที ่66/2557 เป็นเหตใุหป้ระชาชนในพืน้ที ่ตลอดจนกลุม่ชาตพัินธุก์ะเหรีย่ง

และชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิซึง่อยูม่ากอ่นการประกาศเขตไดรั้บผลกระทบตอ่วถิกีารด ารงชพี สญูเสยีพืน้ที่

ท ากนิและอยูอ่าศัย ตลอดจนถกูจับกมุและตกเป็นผูก้ระท าความผดิตามกฎหมาย ซึง่กระทบตอ่สทิธิ

ของประชาชน  

-จงึขอใหห้น่วยงานของรัฐตามค าสัง่ คสช. ฉบับที ่64/2557 และ 66/2557 ยตุกิารจับกมุกลุม่ชาตพัินธุ์

กะเหรีย่งและชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ซึง่ยังประสงคใ์หม้กีารพสิจูนส์ทิธวิา่เป็นผูอ้ยูอ่าศัยมากอ่นการ

ประกาศเขตพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาตแิละอทุยานแหง่ชาต ิและจะด าเนนิการขบัไลห่รอืไลร่ือ้ไดห้ลังจากที่

มกีารพสิจูนส์ทิธแิละเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมจนคดถีงึทีส่ดุแลว้เทา่นัน้ ในสว่นของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม(ทส.) ควรทบทวนปรับปรงุขัน้ตอนกอ่นการประกาศเขตอทุยาน

แหง่ชาต ิหรอืเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิตลอดจนแนวทางการจัดการขอ้พพิาทการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีข่อง

กลุม่ชาตพัินธุแ์ละชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิกับหน่วยงานของรัฐในเชงิสรา้งสรรคโ์ดยชมุชนมสีว่นรว่ม 

-ครม.ควรพจิารณาทบทวนสถานะทางกฎหมายของแนวนโยบายตามมต ิครม. เมือ่วนัที ่3 ส.ค.2553 

เรือ่ง แนวนโยบายและหลักปฏบิัตใินการฟ้ืนฟวูถิชีวีติชาวกะเหรีย่งในประเด็นเรือ่งการจัดการทรัพยากร 

รวมทัง้ควรรับรองสทิธเิชงิกลุม่ของชมุชนชาตพัินธุก์ะเหรีย่งและชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิใหม้พีืน้ทีใ่นการ

ท ากนิ การอยูอ่าศัย และการด าเนนิวถิชีวีติตามวฒันธรรม แทนการอนุญาตผอ่นผันใหป้ระชาชน

ครอบครองท าประโยชนใ์นลักษณะชัว่คราว 

2.กรณีการออกหนังสอืส าคัญส าหรับทีห่ลวง ทับทีอ่ยูอ่าศัยและทีด่นิท ากนิของประชาชน เสนอให ้

กระทรวงมหาดไทยและ ครม.ส ารวจตรวจสอบแนวเขตทีด่นิสาธารณประโยชนใ์หส้อดคลอ้งกับความ

เป็นจรงิ โดยค านงึถงึวถิชีวีติ และการใชท้ีด่นิของชมุชนในทอ้งถิน่ โดยแจง้ประชาชนในพืน้ทีใ่หท้ราบ

ถงึการออก.หนังสอืส าคัญส าหรับทีห่ลวง ( นสล)  และใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการตรวจสอบดแูล

รักษาทีส่าธารณประโยชน์เพือ่รว่มกันก าหนดมาตรการป้องกันการบกุรกุและการเขา้ยดึครองพืน้ทีข่องผู ้

มอีทิธพิล สว่นในการรังวัดทีด่นิเพือ่ออก นสล. และเอกสารสทิธใินทีด่นิ ควรใชม้าตราสว่น 1:4000 

ตามมต ิครม. เมือ่วนัที ่22 ก.ย.2558 

ส าหรับกรณีมขีอ้โตแ้ยง้เรือ่งแนวเขต ควรพสิจูนส์ทิธใินทีด่นิของประชาชนในพืน้ทีใ่หแ้ลว้เสร็จกอ่น จงึ

ด าเนนิการตามมาตรการทางปกครองกับประชาชนอยา่งเป็นธรรม และควรมมีาตรการผอ่นผันใหแ้ก่

ประชาชนซึง่ใชส้ทิธโิดยสจุรติในการอยูอ่าศัยและท ากนิ.  

นางเตอืนใจ ดเีทศน ์กสม ไดช้ว่ยประสานงานและพาปู่ โคอีไ้ปท าบัตรประชาชน ทีอ่ าเภอแกง่กระจาน  

จังหวดัเพชรบรุ ีเมือ่วนัที ่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นการยนืยันสถานภาพของปู่ โคอี ้ปัจจบุันปู่ โคอีม้อีาย ุ 

107 ปี 
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กลา่วไดว้า่ตอ่กรณีนี ้กสม ไดท้ าหนา้ทีอ่ยา่งด ีและตดิตามกรณีแมจ้ะหมดวาระแลว้ เชน่นายนรัินดร ์

พทัิกษ์วชัระ มาเป็นพยานใหใ้นศาล และนางเตอืนใจ ดเีทศน ์ก็มกีารตดิตามกรณีไมท่อดทิง้ เป็นการให ้

ก าลังใจชมุชนกะเหรีย่ง ตลอดจน ทีป่ระชมุ กสม ไดม้มีตเิห็นชอบใหม้ขีอ้เสนอแนะมาตรการหรอื

แนวทางในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุกฎหมายตอ่

คณะรัฐมนตร ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   

ค)  นายพอละจ ีรักจงเจรญิ หรอืบลิลี ่ 

บลิลีเ่ป็นผูน้ าของชมุชนบา้นบางกลอย ซึง่มบีทบาในการรูอ้งเรยีนการไลป่ระชาชนออกจากทีท่ ากนิเดมิ 

เนือ่งจากบลิลีเ่ป็นคนเดยีวในหมูบ่า้นทีอ่า่นเขยีนภาษาไทยได ้ และเขาเป็นพยานในการเผาไลท่ีท่ ากนิ

ของชาวบา้น เขาถกูท าใหส้ญูหายในระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ศาล นางพณินภา  พฤกษาพรรณ 

ภรรยาของบลิลี ่กลา่ววา่นายชยัวฒัน ์ ลิม้ลขิติอักษร หัวหนา้อทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจานพรอ้มลกูนอ้ง

เป็นผูค้วบคมุตัวบลิลีไ่ปเมือ่วนัที ่ 17  เมษายน 2557 หลังจากนัน้บลิลีก็่หายตัวไป  นางพณินภา 

พฤกษาพรรณ มารอ้งเรยีนเรือ่งการหายตัวไปของบลิลีต่อ่ กสม  เมือ่ปี  2558  ชว่งทา้ยของ กสม ชดุที่

สอง  โดยนายนรัินดร ์ พทัิกษ์วชัระ เป็นผูรั้บเรือ่ง  

5.บทสรปุ 

แผนยทุธศาสตร ์ปี 2017-2020  กสม ไดก้ าหนดวตัปุระสงคห์ลกัวา่ ทกุภาคสว่นของสงัคม มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ และตระหนักถงึหลักสทิธมินุษยชน  เป้าประสงคร์อง ขอ้เสนอแนะของ กสม เกดิผลใหม้ี

และเปลีย่นแปลงดา้นนโยบายและการตรากฎหมาย เพือ่เป็นไปตามพันธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสทิธิ

มนุษยชนทีไ่ทยจะตอ้งปฏบิัตติาม และปรับปรงุ กฎหมายใหส้อดคลอ้งกับหลักสทิธมินุษยชน  กสม 

ตอ้งท างานในประเด็นส าคัญทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคม บนพืน้ฐานทางวชิาการ ซึง่จะท าให ้ กสม เป็น

สถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาตทิีไ่ดรั้บความเชือ่มั่นจากประชาชน และไดรั้บการยอมรับจากประชาคม

โลก  

แม ้กสม จะมเีป้าหมายทีน่่าชืน่ชม แตใ่นความเป็นจรงิ กสม มคีวามยากล าบากในการเขา้ถงึสงัคมทีม่ี

รัฐบาลทีส่ง่เสรมิความมั่นคงยิง่กวา่หลักสทิธมินุษยชน ในขณะทีผู่น้ ามทัีศนะคตทิีไ่มด่ตีอ่สทิธมินุษยชน 

และเจา้หนา้ทีแ่ละประชาชนไมม่คีวามเขา้ใจในสทิธมินุษยชน  กรณีของปู่ โคอี ้สะทอ้นวา่ กสม ไม่

สามารถทีจ่ะผลกัดันประเด็นสทิธมินุษยชนได ้ และ กสม ยังมคีวามเกรงใจทีจ่ะวพิากษ์การท างานของ

รัฐบาล  การใหอ้ านาจหนา้ทีข่อง กสม ในการอธบิาย ขอ้เท็จจรงิในรายงานของนานาชาตวิา่ไมเ่ป็นการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน แตเ่ป็นวฒันธรรมของไทยท าใหเ้กดิการเบีย่งเบนจากมาตรฐานสากล  

สถานภาพ บ ีของ กสม สะทอ้นวา่ กสม ขาดการมสีว่นร่วมอย่างมนัียส าคัญ และขาดความโปร่งใสใน
ขบวนการคัดสรร  และ กรรมการขาดความเป็นอสิระและลม้เหลวทีจ่ะน าเสนอการละเมดิสทิธมินุษยชน
ที่รุนแรงในเวลาที่เหมาะสม  กรณีที่จะยกระดับเป็น เอ ไดต้อ้งพัฒนาศักยภาพของ กสม ใหไ้ด ้
มาตรฐานหลักการปารสี จงึอาจจะมคีวามคาดหวงัไดจ้าก  กสม ชดุใหม ่ 
  
6. ขอ้เสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะของ ANNI ตอ่สถาบันสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินทุก ๆ ปี มักจะไม่ไดรั้บความ
สนใจมากนัก. ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมสทิธมินุษยชนทีข่าดหายไปในประเทศไทย  โดยในปีนี้
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เครอืขา่ยตดิตามการท างาน กสม.  มขีอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย เพือ่การพัฒนา
สถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิดังนี ้ 

 
6.1 ขอ้เสนอแนะตอ่รฐับาล และหนว่ยงานของรฐั  

 (1) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 มทัีง้สว่นทีด่ ีมพัีฒนาการและ
ก็มสีว่นทีท่ าให ้กสม. ออ่นดอ้ยลงไป การตคีวามตา่งๆ ของพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธ รรมนูญวา่
ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 ควรหารอืและตรวจสอบกับหลักการปารสี และขอ้เสนอต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้สังเกตการณ์ท่ัวไปของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานภาพ (SCA) 
หน่วยงานพันธมติรโลกของสถาบันสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(GANHRI) ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ ์
256130 และหารอืกับส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) ว่าขอ้
ไหนทเีป็นปัญหา  และ ควรไดรั้บการแกไ้ข 
   (2) การก าหนดวันเลือกตั ้งใหช้ัดเจน และใหรั้ฐบาลที่มาจากการเลือกตั ้งพิจารณาแกไ้ข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560 ในขอ้ที่เป็นปัญหาอุปสรรค  เพื่อส่งเสรมิพัฒนาประชาธปิไตยและสทิธิ
มนุษยชนในประเทศ  
   (3) ใหรั้ฐสภาท างานใกลช้ดิกับ กสม. มากขึน้ เพราะรัฐสภาท าหนา้ทีต่รวจสอบการท างานของ
รัฐและ กสม. ท าหนา้ทีต่รวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน  
      ( 4) เพื่อเพิม่จ านวนกรรมการจาก 7 เป็น 11 คน และเพิม่หนา้ที่และอ านาจในการเป็นกลไก
เชื่อมต่อระหว่าง กสม. กับภาคประชาชน  กสมตอ้งยดึโยงกับประชาชน ใหเ้ขา้ถึงไดง้่ายและ
ปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

6.2 ขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการสรรหากรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ 
 

(1) ใหค้ณะกรรมการสรรหาศกึษาขอ้สังเกตการณ์ท่ัวไปของคณะอนุกรรมการพิจารณา
สถานภาพ (SCA) หน่วยงานพันธมติรโลกของสถาบันสทิธมินุษยชนแห่งชาต  ิ(GANHRI) เพื่อการ
ตคีวามทีถ่กูตอ้ง เป็นประโยชน์ และเพือ่ชว่ยเหลอืคณะกรรมการคัดสรรในการคัดสรร กสม. ชดุทีส่ ี ่โดย
ใหศ้กึษาร่วมกับบทบัญญัตรัิฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย กสม. พ.ศ. 2560  

(2)  
 6.3 ขอ้เสนอตอ่ส านกังานขา้หลวงใหญส่ทิธมินษุยชน 

(3) ขอใหส้ านักงาน OHCHR ประจ าประเทศไทยจัดแปลขอ้สังเกตการณ์ ท่ัวไปของ
คณะอนุกรรมการพจิารณาสถานภาพ (SCA) หน่วยงานพันธมติรโลกของสถาบันสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
(GANHRI) ใหก้ับคณะกรรมการสรรหา และสาธารณชนไดรั้บทราบถงึขอ้ห่วงกังวลเพื่อความถูกตอ้ง
แมน่ย าและเป็นประโยชน์ในการคัดสรร กสม. ทีเ่ป็นอสิระ มคีณุภาพ มปีระสทิธภิาพ ในการปกป้องและ
คุม้ครองสทิธมินุษยชนในประเทศไทย ตลอดไปถงึการเป็นคูม่อืในการท างานตอ่ไป 

(4)  
6.4 ขอ้เสนอแนะตอ่ กสม. และส านกังาน กสม.  

                                                           

30ข้อสังเกตกำรณ์ทั่วไปของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนภำพ (SCA) หน่วยงำนพันธมิตรโลกของ

สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (GANHRI) ฉบับวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ดูรำยละเอียดเอกสำรได้ที่

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/EN_GeneralObserv

ations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf  

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%201/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf
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(1) ขอให ้กสม. และส านักงาน กสม. หยดุรับการโอนเจา้หนา้ทีจ่ากสว่นงานอืน่ และเรยีกผู ้
ทีส่อบผา่นขึน้ทะเบยีนไวเ้ขา้รับการพจิารณาบรรจงุานในส านักงาน กสม. 

(2) ควรจะมผีูแ้ทนของประชาชนจากชนกลุ่มนอ้ย และผูพ้กิารใน กสม และในเจา้หนา้ที ่
ความหลากหลายควรไดรั้บการพจิารณาในการคัดสรร แตง่ตัง้เพือ่ความมปีระสทิธภิาพของ กสม   

(3)  เพิม่ประสทิธภิาพการท างานของศนูยภ์มูภิาค 
( 4) ขอให ้กสม. สรา้งรปูแบบ (platform) ใหภ้าคประชาสังคมไดม้ปีฏสิัมพันธก์ับการประชมุตามกรอบ 
SEANF ตามทีป่ระเทศไทยมสีว่นเกีย่วขอ้ง 
           (4.) ส่งผูแ้ทนเขา้ฟังและสังเกตการณ์การพิจารณาคดีในศาล ส าหรับคดีทางการเมือง 
สิง่แวดลอ้ม และอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สาธารณชน 
        (5)  มลูนธิศิักยภาพชมุชน และเครอืขา่ยองคก์รพัฒนาเอกชนเอเชยีวา่ดว้ยสถาบันสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิ(ANNI) ขอโอกาสที่จะเขา้พบกับ กสม ชดุปัจจุบัน และส านักงาน เพื่อแสดงเจตนาบรสิทุธ ์
และเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นในรายงานเพือ่การท างานรว่มกันตอ่ไปในอนาคต   

 
********************** 


