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อีกมาก เนื่องจากพวกเขามักไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการส�ารวจส�ามะโนประชากร 
นายฟิลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ซ�้าเติม
ความทุกข์ยากและความอยุติธรรมต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้มาก
ขึ้นอีก เนื่องจากการที่ไม ่ถูกรวมว่าเป็นพลเมือง ท�าให้บุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติจ�านวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น รวมท้ัง 
ยังขาดการคุ้มครองทางสังคม พวกเขาจึงมีความเปราะบางมากที่สุด 
ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดครั้งน้ี
 ที่ผ่านมา UNHCR ได้เชิญชวนทุกประเทศทั่วโลกร่วมโครงการ 
รณรงค์ระดับโลก “ขจัดความเป็นฅนไร้รัฐให้หมดไปภายในปี 2567” 
(Global Campaign to End Statelessness by 2024) หรือ  
#IBelong Campaign โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ เพื่อแก้ไข 
สถานการณ์ส�าคัญของการไร้รฐัทีม่อียู ่ป้องกนักรณฅีนไร้รฐัทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ 
และคุ ้มครองประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติได้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรัฐบาลไทย 
ได ้ตอบรับและให้ค�าม่ันแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อพัฒนา
กระบวนการแก้ไขปัญหาฅนไร้รัฐไร้สัญชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
บนพื้นฐานของกฎหมายและระเบียบที่ มีอยู ่ต ่อที่ประชุมองค ์การ 
สหประชาชาตใินการประชมุระดับสงูว่าด้วยภาวะไร้รฐัท่ีจัดขึน้ ณ นครเจนวีา 
สมาพันธรัฐสวิส เม่ือเดือนตุลาคม 2562 

มานะ งามเนตร์
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร 

กรรมกำรท่ีเก่ียวกับกำรก�ำหนดสถำนะบุคคล
ตำมค�ำสั่งปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

   ฅนไร้รัฐกับสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ร่วมขจัดความเป็นฅนไร้รัฐให้หมดไปภายในปี 2567
 “ฅนไร้รัฐ” หมายถึง “บุคคลท่ียังไม่มีรัฐ หรือประเทศใด ๆ 
บันทึกข้อมูลบุคคลคนนั้นไว้เป็นประชากรของรัฐหรือประเทศแห่งนั้น  
การไร้สถานะและสิทธิทางกฎหมายของบุคคลกลุ่มนี้ บ่อยครั้งท�าให้พวกเขา 
ไม่สามารถเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานท่ีมีความจ�าเป็นได้ บุคคลซ่ึงไร้รัฐและ
ย่อมไร้สัญชาติท่ีจะถือครองตามมาน้ัน จึงไม่อาจเข้าถึงสิทธิทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ถูกกีดกัน เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกคุกคาม 
ในหลายประเทศบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติรวมถึงผู ้ลี้ภัยที่ไร้รัฐไร้สัญชาต ิ
จึงต้องมีชีวิตอย่างล�าบาก
 จากรายงานปี 2563 ของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNHCR ระบุว่า บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมีจ�านวนกว่า 
4.2 ล้านคน ใน 76 ประเทศ โดยเชื่อว่าจ�านวนที่แท้จริงจะสูงกว่าสถิติน้ี 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ :	 นางประกายรัตน์		ต้นธีรวงศ์
(ท�าหน้าที่แทน)
กรรมการ :	 นางฉัตรสุดา		จันทร์ดีย่ิง

	 	 นายสมณ์		พรหมรส	

						 นางสาวอารีวรรณ		จตุทอง	

						 นางภิรมย์		ศรีประเสริฐ	

				 	 นายสุวัฒน์		เทพอารักษ์

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ  :	 นายบุญเกื้อ		สมนึก

รองเลขาธิการ :	 นางสาวรตญา		กอบศิริกาญจน์

	 	 นางสาวอัจฉรา		ฉายากุล

	 	 นายอัญญะรัฐ		เอ่งฉ้วน

 “มุมมองสิทธิ์”	 เป ็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิ-

มนุษยชนแห่งชาติ	 จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล

ข ่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 การน�าข ้อความหรือเร่ืองราว 

บางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล

 ขอเ ชิญชวนผู ้สนใจส ่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ ์ ใน 
จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” ได ้ตลอดท้ังปี ท้ังนี้ เ ร่ืองท่ีได ้ รับ 

การพิจารณาตีพิมพ ์ 	 ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงข ้อความ 

เพื่อความเหมาะสม

	 บทความ/ข ้อความ	 หรือความคิดเห็นใด	 ๆ	 ที่ปรากฏอยู ่

ในจดหมายข ่ าว 	 “มุมมองสิทธิ์ ” 	 เป ็นความคิด เห็นส ่ วนตัว 
ของผู ้ เขียน	 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 	 และ 

กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 ค�ามั่นที่ไทยได้ประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐ 
มสีาระส�าคญัประกอบด้วย 7 ประเดน็ ดงันี ้(1) ส่งเสรมิการเข้าถงึการศึกษา 
ของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ (2) ยกระดับการให้การคุ้มครองทางสังคมแก ่
คนไร้รัฐไร้สัญชาติ (3) ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการพิจารณา
สัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมือง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมาย 
ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการพิจารณาสถานะให้สามารถเข้าถึง 
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค (4) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบที่จะ
อ�านวยความสะดวกให้ฅนไร้รัฐไร้สัญชาติเข้าถึงบริการของส�านักทะเบียน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น (5) เร่งรัดการขจัดภาวะความไร้รัฐในกลุ่มผู้สูงอายุไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ (6) พัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม 
ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ สิทธิ และการด�าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเกิดและทะเบียนราษฎรของฅนไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ โดยเฉพาะประชากรในพื้นท่ีเข้าถึงยาก และ (7) พัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ฅนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
 โดยที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย 
อย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายสัญชาติและทะเบียนราษฎร 
ส่งผลให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติกว่า 100,000 คน ท่ีจดทะเบียนกับทางการ
ได้รับสัญชาติไทยตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา 

มุมสะท้อน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้สร้าง 
ผลกระทบให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกคน ทว่าส�าหรับบุคคลไร้รัฐและ
ไร้สัญชาติซึ่งไม่มีสถานะพลเมืองในประเทศใดยิ่งได้รับผลกระทบ 
ท่ีรุนแรงกว่า เนื่องจากพวกเขาไม่มีแม้กระท่ังสิทธิในการเข้าถึง 
การรักษาพยาบาลดังที่พลเมืองทั่วไปมี และยังไม่อาจเข้าถึงสิทธิ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ บุคคลกลุ่มนี้จึงต้องมีชีวิตอย่างล�าบาก 
และเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มุมมองสิทธิ์
ฉบับนี้ จึงขอเชิญชวนผู้อ่านร่วมศึกษาและท�าความเข้าใจสถานการณ ์
ของฅนไร้รัฐไร ้สัญชาติและไร้รากเหง้าตลอดจนแนวทางในการ 
ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่าน้ีผ่านบทความเรื่อง “ฅนไร้รัฐกับ 
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
 ต่อด้วยรายงานผลการตรวจสอบท่ีส�าคัญเร่ืองสิทธิในการ 
ได้รับบริการสาธารณะ กรณีการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สาขาหน่ึง 
ระงับการให้บริการไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอันจะ 
ท�าให้การท�าธุรกิจของรัฐสอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 ปิดท้ายด้วยสาระน่ารู ้ “10 วิธีช่วยหยุดความรุนแรง
ต่อผู ้หญิง” เนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อผู ้หญิงสากล  
25 พฤศจิกายน ประจ�าปี 2563 และข่าวสารทิศทางการด�าเนินงาน 
ของ กสม. ที่ส�าคัญในอนาคตสืบเนื่องจาก กสม. มีมติให้จัดตั้ง 
“ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นท่ีภาคใต้”  
ณ จงัหวดัสงขลา เป็นส่วนราชการในส่วนภมูภิาคพืน้ทีน่�าร่อง อนัจะช่วย 
อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงกลไกการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย

สิทธิและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ของ “ฅนไร้รัฐ”
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
 ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน (The Universal declaration 
of Human Rights - UDHR) ซ่ึงได้รับการรับรองจากที่ประชุมองค์การ
สหประชาชาติเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ข้อ 6 ระบุว่า “ทุกคน
มีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย”
 อนุสญัญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รฐั ค.ศ. 1954  (Convec- 
tion Relating to the Status of Stateless Persons) และอนสุญัญาว่าด้วย 
การลดภาวะไร้รฐั ค.ศ. 1961 (Convection on the Reduction of Statelessness) 
เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศอีก 2 ฉบับ เกี่ยวกับ “ฅนไร้รัฐ” ที่ผู้คน 
ในสังคมไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก แต่ในหลายประเทศได้เข้าเป็น 
ภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว เจตนารมณ์และเน้ือหาของอนุสัญญา

2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
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ทั้ง 2 ฉบับ มุ่งเน้นที่จะยุติความเป็นฅนไร้รัฐด้วยการบันทึกชื่อ ก�าหนด
สัญชาติให้กับบุคคลที่เกิดและอาศัยอยู ่ในดินแดนซึ่งยังไม่มีกฎหมาย
ก�าหนดสถานะบุคคลให้กับกลุ่มฅนไร้รัฐ อันมีผลไปถึงการไม่ได้สัญชาติ
แห่งรัฐนั้น “โดยการเกิด” ไปด้วย
 ขณะที่ภูมิภาคอาเซียน มิติของการยุติความเป็นฅนไร ้รัฐ 
ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง โดยอาศัยปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration) ข้อ 18 ซึง่ระบวุ่า “Every person 
has the right to a nationality as prescribed law. No person shall 
be abitrarily deprived of such nationality nor denied the right 
to change that nationality.” 
 ส�าหรับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี  
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัเรือ่งของการยตุคิวามเป็น“ฅนไร้รัฐ” ได้แก่ (1) อนุสญัญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)  
ข้อ 7 (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)  
ข้อ 16 และข้อ 24 และ (3) อนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร (Conven- 
tion on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ข้อ 18
 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า พันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐใด ๆ เม่ือ
เข้าเป็นภาคีแล้ว ล้วนต้องร่วมกันยุติความเป็น “ฅนไร้รัฐ” ด้วยการ
จดทะเบียนการเกิด บันทึกเป็นบุคคลตามกฎหมายด้วยการตั้งชื่อ และ
ก�าหนดว่า “มีสัญชาติแห่งรัฐน้ัน” หรือ “ไม่ได้สัญชาติแห่งรัฐนั้น ๆ” 
ซึ่งต้องพิจารณากฎหมายว่าด้วยสัญชาติของแต่ละรัฐ ณ วันท่ีเกิด หรือ 
ได้รับการก�าหนดสถานะบุคคลภายหลังการเกิด โดยในเบ้ืองต้นต้องรับ 
จดทะเบียนการเกดิ ออกเอกสารตามกฎหมายทีแ่สดงว่า “เกดิในรฐัแห่งนัน้” 
เพื่อยุติความเป็น“ฅนไร้รัฐ”ทั้งในขณะเกิดและภายหลังการเกิด
 รัฐใดที่เพิกเฉยต่อการจดทะเบียนการเกิด ก�าหนดสัญชาติ หรือ 
เพิ่มชื่อบุคคลไร้รัฐเข้าไว้ในระบบการทะเบียนราษฎรของรัฐนั้น หากเข้าเป็น 
ภาคีในพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการยุติความเป็น  
“ฅนไร้รฐั” แล้ว หากไม่ปฏบิติัตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีเ่ข้าเป็นภาคี 
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาย่อมน�าไปสู่ความรับผิดชอบของรัฐในทางระหว่าง
ประเทศซึ่งมีกระบวนการของกฎหมายระหว่างประเทศก�าหนดไว้ชัดเจน
อยู่แล้ว

กฎหมายไทยกับการดูแลผู้พลัดถิ่นและ
บุคคลต่างด้าวที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศต้นทาง
 ส�าหรับบุคคลที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานเป็นผู้พลัดถิ่น ไม่สามารถ
อยู่ในดินแดนมาตุภูมิเดิมของตนเองได้ มีความจ�าเป็นด้วยประการทั้งปวง 
ที่ต้องย้ายถิ่นที่อยู่ไปในรัฐต่าง ๆ จึงเกิดเหตุที่รัฐแห่งนั้นมิได้บันทึกช่ือ 
รายการบุคคล และก�าหนดสถานะให้ตามกฎหมายและนโยบายของ 
รฐัแห่งนัน้ และบคุคลเหล่านีก้ไ็ม่อาจกลบัประเทศต้นทางทีจ่ากมา ถกูตดัขาด 
จากการเป็นประชากรของประเทศมาตุภูมิ เช่นน้ีแล้ว รัฐท่ีรับไว้อาศัยอยู่
ชั่วคราว เช่น ประเทศไทยจะท�าอย่างไร
 ในมิติว่าด้วยกฎหมายของไทย มีกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 
และมีการออกกฎกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2535 ก�าหนดว่า บุคคลท่ีเข้าเมือง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอือยูใ่นลกัษณะชัว่คราวนัน้ กฎหมายบญัญตัไิว้ว่า 
“จะไม่ได้สัญชาติไทย” และไม่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อแจ้งการเกิดหรือขอเพิ่มชื่อในฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎร แต่หากประสงค์จะแจ้ง เจ้าหน้าที่ก็สามารถออกเอกสาร 
ที่เป็นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านให้ (ปัจจุบันถูกยกเลิกแล้ว)
 แม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรบัญญัติไว้เช่นน้ี  
แต่ต่อมาได้มีการออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรอง 
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ 

อนัเป็นภูมลิ�าเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึง่ว่าด้วยการให้ความคุม้ครองบคุคลต่างด้าว
ที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศได้ ตามมาด้วยน้ัน ก็น่าจะมีบทบาทในการ
ก�าหนดมาตรการตามที่ปรากฏในระเบียบฉบับดังกล่าว เพื่อคุ ้มครอง
บุคคลกลุ่มนี้ให้มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งในอดีตถูกมองข้าม และตีความว่า 
“อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งเสี่ยงต่อภัย 
ในการถูกจับกุมด�าเนินคดีในข้อหาที่ผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ร่วมยุติความเป็นฅนไร้รัฐด้วยการส�รวจชุมชน
หาผู้ไร้สิทธ์ิ-แจ้งต่อนายทะเบียน
 ตราบใดก็ตามที่ในโลกนี้ยังมี “ฅนไร้รัฐ” อาศัยอยู่ไม่ว่าจะใน 
ผืนแผ่นดินใด ก็เท่ากับว่า ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ปล่อยให้มีฅนไร้รัฐอาศัยอยู่ในดินแดนนั้น  
นอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต 
ความเป็นอยู่และการด�ารงชีพที่ไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา 
ซ่ึงไม่ได้รับสิทธิในสวัสดิการใด ๆ ที่รัฐก�าหนด และท�าให้ขาดโอกาส 
ในการท�าหน้าที่ประชากรที่ดี
 การจะท�าให้สถานะของฅนไร้รัฐในโลกนี้สูญสิ้นไป ท�าได้ไม่ยาก 
เพียงแค่ช่วยกัน “ส�ารวจฅนไร้รัฐ” ที่อยู่ในชุมชนของท่าน แล้วน�าเสนอ
ข้อมูลต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ตามภูมิล�าเนาที่อาศัยอยู่ ท้ังนี้ เนื่องจาก 
มกีารแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสัญชาตติัง้แต่ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ. 2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎรเมือ่ พ.ศ. 2534 
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2562 มกีารออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และการสัง่การเพือ่ “ยตุคิวามเป็นฅนไร้รฐั” ซ่ึงจะน�าไปสู ่
การก�าหนดสถานะบุคคลให้แก่พวกเขาจาก “ฅนไร้รัฐ” ก้าวไปสู่สถานะ 
“ฅนไร้สัญชาติ” และหากเป็น “ฅนไร้รากเหง้า” (คนที่ไม่ปรากฏบุพพาร ี
หรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร) นายทะเบียน 
ก็มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แจ้งการ
ขอเพิ่มช่ือในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร และขอสัญชาติไทยในฐานะ 
“ฅนไร้รากเหง้า” ได้ตามคุณสมบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้
 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยนับได้ว่ามีพัฒนาการเก่ียวข้องกับเรื่อง
การยุติความเป็น“ฅนไร้รัฐ”ก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคนี้ การร่วมมือ 
ร่วมใจกันส�ารวจตรวจตราฅนไร้รัฐผู้ไร้สิทธิ์และสนับสนุนภารกิจการยุติ 
ความเป็นฅนไร้รัฐของทุกภาคส่วน จะช่วยกันลดการเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกองค์กรร่วมมือ ร่วมใจ
สนับสนุนภารกิจอันยิ่งใหญ่ของโลกไปด้วยกัน
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 สรุปว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ร้องได้ร้องเรียน 
ต่อ กสม. กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ กฟน. ผู้ถูกร้อง ได้เข้าติดตั้ง 
เครื่องวัดมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้า และ 
ด�าเนินการเปล่ียนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของบ้านผู้ร้อง โดยให ้
เหตุผลว่า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าช�ารุด ท�าให้หน่วยการใช้ไฟฟ้า
บ้านของผู้ร้องต�่ากว่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งานจริง และได้แจ้งให้
ผู ้ร้องช�าระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยไม่ปรากฏรายละเอียดในการ
คิดค�านวณค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเพิ่ม เมื่อผู้ร้องไปช�าระค่าไฟฟ้า
ประจ�าเดือนถัดมา กฟน. กลับไม่รับช�าระโดยแจ้งว่าจะต้อง
ช�าระค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเพ่ิมเติมก่อน เป็นเหตุให้ผู ้ร ้องถูก 
งดจ่ายไฟฟ้าและมารดาซึ่งป่วยเป็นโรคประจ�าตัวได้รับผลกระทบ 
จนต้องถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาล ต่อมาผู้ร้องได้ร้องเรียนไปยัง 
ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงและสามารถช�าระค่าบริการของเดือน 
ท่ีค ้างช�าระไว ้ได ้ แต่เมื่อไปช�าระค่าไฟฟ้าตามปกติอีกครั้ง  
ก็ไม่สามารถช�าระได้ โดย กฟน. ยังคงแจ้งให้ช�าระค่าไฟฟ้า 
ที่เรียกเก็บเพิ่มก่อน เป็นเหตุให้ผู ้ร้องถูกงดจ่ายไฟฟ้าอีกครั้ง  
จึงขอให้ตรวจสอบ

 กสม. เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดหรือด�าเนินการ
ให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง รวมทั้งต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ขณะท่ีกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ระบุว่า พลเมืองมีสิทธิและโอกาสที่จะเข้าถึง 

เร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
ได้พิจารณา รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสิทธิในการ

ได้รับบริการสาธารณะ กรณีการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สาขาหนึ่ง 
ระงับการให้บริการไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม

การบริการสาธารณะด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
รับรองสิทธิ ท่ี บุคคลจะมีมาตรฐานการครองชีพที่ เพียงพอ
ส�าหรับตนเองและครอบครัวโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด 
รัฐจึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการจัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพีให้มคีวามเพยีงพอ ปลอดภยั ยอมรบัได้  
โดยค�านึงถึงกลุ่มเปราะบางและยากไร้ เช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้ย้าย
ถิ่นฐาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วย
 กรณีตามค�าร้องน้ีจึงเกี่ยวข้องกับสิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณะด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต การท่ีผู ้ถูกร ้องเข ้าท�าการติดตั้ง 
เครื่องวัดมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าอันเป็นเหต ุ
ให้ต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากผู ้ร ้องเพิ่มเติมนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบการไฟฟ ้านครหลวงที่ประกาศใช ้ เป ็นการท่ัวไป  
จึงไม่ปรากฏว่าเป็นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจนเป็นภาระแก่ผู้ร้อง 
เกินสมควร ส่วนการท่ีผู ้ร ้องถูกระงับการให้บริการไฟฟ้านั้น  
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐาน
ของสญัญาให้บรกิารไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ก�าหนดว่า ผูใ้ห้บริการไฟฟ้า 

นายสมณ์  พรหมรส  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. แนะ กฟน. ปรับแนวปฏิบัติการตัดไฟฟ้า
เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและ

กระทบสิทธิกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ยากไร้

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



งดจ่ายไฟฟ้าได้หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ช�าระค่าไฟฟ้าภายในเวลา 
ท่ีก�าหนด ส�าหรับกรณีที่บ้านของผู้ร้องมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล
ที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลนั้น ผู้ร้อง 
ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าเสียก่อน  
ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินั้น 
และเจ้าหน้าที่ กฟน. มิได้ทราบถึงเหตุจ�าเป็นดังกล่าวขณะที่เข้า
ท�าการระงับการให้บริการไฟฟ้า ดังนั้น การที่ กฟน. งดให้บริการ
ไฟฟ้าแก่ผู้ร้อง จึงเป็นการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคิดค�านวณ
ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเพิ่มเติมพบว่า กฟน. ไม่ได้ก�าหนดเวลาและ
ช่องทางในการอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้โต้แย้งหรือ
แสดงพยานหลักฐาน ซ่ึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาว่าผู้ถูกร้องเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นหน่วยให้บริการ
สาธารณะไฟฟ้าหลักแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กฎหมายก�าหนด
เพียงองค์กรเดียว การระงับการให้บริการไฟฟ้าโดยอาศัยเหตุท่ี 
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถช�าระค่าบริการไฟฟ้าได้ อาจก่อ
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในสุขภาพ อย่างไม่ได้สัดส่วนแก่ผู้รับบริการและ
ครอบครัว ซ่ึงอาจมีทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางและอ่อนไหวด้วย  
อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ถูกร้องที่จัดท�ากับ 
ประชาชนผู ้ใช ้ไฟฟ้าในปัจจุบัน พบว่าเป็นสัญญาส�าเร็จรูป 
ที่ผู ้ก�าหนดสัญญาย่อมได ้เปรียบคู ่สัญญาอีกฝ ่ายหนึ่งและ 
เป็นสัญญาให้บริการที่ถูกก�าหนดฝ่ายเดียว โดยประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า 
ย่อมตกอยู่ในภาวะจ�ายอมที่จะต้องยอมรับข้อตกลงในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าโดยไม่อาจต่อรองข้อตกลงเป็นอย่างอื่นได้ ผู้ถูกร้อง 
จึงถือเป็นผู ้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้อง
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินงาน รวมท้ังจะต้องให ้
การเยียวยาความเสียหายแก ่ประชาชนผู ้ รับบริการเมื่อมี 
ผลกระทบเกิดขึ้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ควรพิจารณา 
ทบทวนมาตรการระงับการให้บริการไฟฟ้าด้วยเหตุที่ประชาชน 
ผู ้ ใช ้ไฟฟ้าไม ่สามารถช�าระค่าบริการไฟฟ้าได ้ตามเง่ือนไข 
ท่ีก�าหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการ 
และครอบครัวอย ่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ ่ม เปราะบาง 
และผู ้ยากไร้ทางสังคม โดยก�าหนดให้ใช้มาตรการดังกล่าว 
เป็นมาตรการสุดท้ายและใช้เท่าจ�าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้  

ควรพิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยก�าหนด
เวลาและช่องทางการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ 
โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานในการคิดค�านวณค่าไฟฟ้า 
ที่เรียกเก็บเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการโต้แย้งควรรับช�าระ
ค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปของผู้ใช้ไฟฟ้าไปพลางก่อน 
 2. กฟน. ควรพิจารณาปรับปรุงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะตามข้อ 1. และพิจารณาด�าเนินการ 
เพิ่มเติม ดังนี้
   ประชาสัมพันธ์สาระส�าคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เข้าถึง
กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง เช่น เงื่อนไขการงดจ่าย 
ไฟฟ้า การผ่อนผันหรือยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า เกณฑ์ค�านวณ
ค่าไฟฟ้ากรณีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแสดงค่าคลาดเคล่ือนซึ่ง 
ไม่ได้เกิดจากการกระท�าของผู้ใช้ไฟฟ้า ช่องทางติดต่อแจ้งข้อมูล 
การให้บรกิาร การร้องเรยีน การแสดงหลกัฐานผ่อนผนัหรอืยกเว้น 
การงดจ่ายไฟฟ้า ที่สะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน
มากเกินไป รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 
ผู้ได้รับผลกระทบ 
   อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีการค�านวณค่าไฟฟ้าคลาดเคลื่อน 
ทั้งกรณีที่ต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือที่ต้องคืนส่วนต่าง 
ให ้แก ่ผู ้ ใช ้ไฟฟ้า เพื่อให ้ เกิดการแก ้ไขป ัญหาโดยเร็วและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน โดยค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นส�าคัญ
 “นอกจากการไฟฟ้านครหลวงแล้ว รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ  
ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในลักษณะเดียวกัน เช่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงและการประปา
ส่วนภูมิภาค ก็ควรปรับปรุงแบบสัญญาซื้อขายหรือสัญญา
การให้บริการและการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบทั้งในทาง 
ที่ประชาชนจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างเป็น
มาตรฐานเดยีวกัน เพือ่อ�านวยความสะดวกและความเป็นธรรม 
ให้แก่ประชาชนในทุกกรณี ซึ่งจะท�าให้การท�าธุรกิจของรัฐ
สอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ” นายสมณ์ พรหมรส 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว
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25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล

รู้ เข้าใจ และรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันและยุติความรุนแรงทางเพศ

สนับสนุนองค์กรด้านสตรี

กล้าท่ีจะพูดว่า “ความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็ก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

ท�าความเข้าใจเรื่อง “การให้ความยินยอม” 
เพื่อไม่ให้เหย่ือต้องกลายเป็นผู้ถูกกล่าวโทษ

สอนคนรุ่นใหม่เรื่องเพศ การเคารพ
สิทธิมนุษยชน และเรียนรู้จากพวกเขา

ยืนหยัดและเคียงข้างกัน ร่วมเป็นหูเป็นตา เมื่อพบเห็น
การคุกคามและการใช้ความรุนแรง ในทุกพื้นท่ี

ยืนหยัดและ ต่อต้านวัฒนธรรมการข่มขืน

เรียนรู้ท่ีจะ สังเกตสัญญาณการละเมิด
และวิธีการให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนให้มี ช่องทางที่หลากหลาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ในทุกสถานการณ์

สร้างพื้นท่ีปลอดภัยในการพูดคุยและรับฟัง
โดยไม่กล่าวโทษผู้ถูกกระท�า
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วิธี ช่วยหยุด
ชวนรู้ ความรุนแรงต่อผู้หญิง

 รายงานจากเว็บไซต์ UN Women ระบุว่า ในปีที่ผ่านมามีผู้หญิงและเด็กจ�านวน 243 ล้านคน  
ทั่วโลก ถูกกระท�าความรุนแรงโดยบุคคลใกล้ชิด และในปี 2563 นี้ เมื่อท่ัวโลกต้องเผชิญสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด 19 หลายประเทศประกาศนโยบายล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
และเมื่อการกักตัวในบ้านเริ่มต้น สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวก็เพิ่มสูงขึ้นตามในหลายประเทศ
 ในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อผู ้หญิงสากล ปี 2563 ขอเชิญชวนผู ้อ่านทราบถึง “10 วิธี 
ช่วยหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลผู้หญิงและเด็ก สรุปได้ดังนี้

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



 วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ท�าหน้าท่ีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดีย่ิง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กสม. เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) ครั้งที่ 17 แบบทางไกล และ 
กิจกรรมคู่ขนาน 2 รายการ ได้แก่ การสัมมนาทางออนไลน์ว่าด้วยการริเริ่มในระดับชาติและระดับนานาชาติที่เก่ียวกับการป้องกันการทรมาน และ 
การหารือทางออนไลน์ว่าด้วยบุคคลไร้รัฐในรัฐซาบาห์ ณ ห้องเสวนา ช้ัน 6 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม.	ร่วมการประชุมประจ�าปีของ	SEANF	ครั้งที่	17	แบบทางไกล	

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
เข้าพบนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ท� าหน ้ าที่ แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ  และ 
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการอบรม 
ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ณ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ 4/3563 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างประธานองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ 5) คณะกรรมการสิทธิ- 
มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานร่วมกัน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก 
เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 วนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ กรรมการสทิธ-ิ 
มนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�านักงานฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองของประชาชนกลุ่มราษฎร ณ บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย ์
ส�านักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 อนึ่ง นับแต่มีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมของประชาชน 
ทุกกลุ่มมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ กสม. ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง ขึ้นเมื่อเดือน
สิงหาคม 2563 เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย

 วนัที ่30 พฤศจกิายน 
2563 เวลา 13 .00 น .  
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์
กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห ่งชาติ ท�าหน ้าที่แทน
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
สิทธิ มนุษยชนแห ่ งชา ติ 
นางภิรมย ์ ศรีประเสริฐ 
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิท ธิมนุษยชนแห ่งชาต ิ
นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
และนางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ พร ้อมด้วยเจ ้าหน้าที่ส�านักงาน กสม. เข ้าพบ 
นายชวน หลีกภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่หารอื 
ข้อราชการเรื่องกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการประกันความเป็นอิสระ 
ในการด�าเนินงานของ กสม. ตามหลักการปารีส รวมถึงการสนับสนุนบทบาท 
ของรัฐสภาในการเป็นกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
ณ ห้องประชุมประธานรัฐสภา ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา

กสม.	ลงพื้นที่สังเกตการณ์กรณีการชุมนุม
ทางการเมืองของกลุ่มราษฎร

กสม.	เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ผู้แทนโรงเรียนในเครือสารสาสน์เข้าพบ	กสม.	
ประสานความร่วมมือในการส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนศึกษาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

กสม.	ร่วมประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	
ครั้งที่	4/2563
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หำกต้องกำรข้อมูล ข้อแนะน�ำและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรสำร 0 2143 9575 

รูส้ิทธิ รักสิทธ ิไม่ละเมิดสิทธิ

อ่ำนมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญำตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชา ติ  (กสม . )  
ในการประชุม กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
คร้ังที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้จัดตั้ง 
“ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้” 
ณ จังหวัดสงขลา เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาคพื้นท่ีน�าร่อง  
เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีกรณีเรื่องร้องเรียนในอัตราสูง 
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เชื้อชาติ
และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชน
ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ-
มนุษยชนได้โดยง ่าย ซึ่งสอดคล้องตามหน้าที่และอ�านาจ
ของ กสม. ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รวมท้ัง 
หลักการเก่ียวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กสม. มีมติจัดตั้งส่วนราชการในภูมิภาค
เริ่มพื้นท่ีภาคใต้เป็นหน่วยงานน�าร่อง

หรือหลักการปารีส (Paris 
Pr inc iples )  ท่ีองค ์การ
สหประชาชาติก�าหนด
 ส� านั ก งานคณะ-
กรรมการสิทธิ มนุษยชน
แห ่ งชาติพื้ น ท่ีภาคใต ้จะ 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต 14 
จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช 
พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง 
ยะลา สงขลา และสตูล และมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน 3 ภารกิจหลัก 
ได้แก่ ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภารกิจด้าน 
การคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน และภารกิจด้านการเฝ ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 (1) เพื่อให ้การด�าเนินการรับเรื่องร ้องเรียนกรณี 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพ้ืนท่ีแล ้วเสร็จ
ภายในเวลาท่ีก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่าช้า รวมทั้ง
สามารถด�าเนินการประสานการคุ ้มครองได้อย ่างทันเวลา  
(2) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง และ (3) เพ่ือให ้
การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้แจง การให้ความเห็น และ 
การแสดงท่าทีต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและถูกต้อง

ขอควำมกรุณำตอบแบบประเมินออนไลน์


