
คํ าบรรยาย
เร่ือง  การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

โดย นายอานันท ปนยารชุน
ประธานกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดทํ านโยบายและแผนปฏิบัติการแมบท

ดานสิทธมินุษยชน
ในการสัมมนา ณ โรงแรมมหานคร กรุงเทพ (นิกโก)

วันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒
ณ โรงแรมมหานคร กรุงเทพ (นิกโก)

ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานผูเขารวมสัมมนา และทานผูมีเกียรติ

ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดรับเชิญจากกระทรวงยุติธรรมใหมาบรรยายเร่ือง  “การสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ในวันน้ี

ผมเชื่อวาทุกทานในที่นี ้ มีความรูความเขาใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนอยางดีอยูแลว  ดังน้ัน
ผมจึงขอบรรยายโดยสรุปตามเวลาอันมีจํ ากัด เพ่ือฝากขอคิดเห็นหรือขอสังเกตบางประการ อันอาจ
เปนประโยชนแกการสัมมนาดังตอไปนี้

(๑)  ขอพิจารณาประการแรกคือ  ความรวมมือระหวางประเทศเพือ่การสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

 เมื่อองคการสหประชาชาต ิ ไดประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เม่ือวันท่ี ๑๐
ธันวาคม  ค.ศ. ๑๙๔๘ ตองนับวาเปนเอกสารรับรองสิทธิมนุษยชนที่ส ําคัญท่ีสุดของของมวล
มนุษยชาติปฏิญญานี้ถึงแมจะไมมีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรง แตสหประชาชาติก็ไดอาศัยอางอิง
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตาง ๆ ตลอดมา

นับแตน้ันมา สิทธิมนุษยชนซึ่งเคยถือกันมาชานานวาเปนเรื่องภายในของประเทศที่จะให
หรือจํ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดตามที่รัฐจะเห็นสมควร กลายมาเปนสิทธิระหวางประเทศที่
ทุกประเทศจะเขามารวมกันสอดสองดูแลและแทรกแซงแกไขเยียวยากรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษย



ชนในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยประเทศน้ัน ๆ จะอางวาเปนเขตอํ านวยภายในของตน  (Domestic
Jurisdiction) ตอไปไมไดอีกแลว

ดังจะเห็นไดจากสหประชาชาติไดเขาแทรกแซงเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายคร้ัง
เชน การฆาลางเผาพันธุในบอสเนียเฮอรเซโกวินา หรือในโคโซโวเปนตน การจัดต้ังศาลอาญากร
สงคราม เพื่อดํ าเนินคดีกับผูมีสวนรวมท ําผิดฐานฆาลางเผาพันธุในบอสเนียเฮอรเซโกวินา ใน
ประเทศรวันดา รวมท้ังการริเร่ิมจะใหมีการดํ าเนินคดีกับอดีตผูนํ าเขมรแดงที่ฆาลางเผาพันธุประชาชน
ในสมัยท่ีเขมรแดงมีอํ านาจปกครองกัมพูชาระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒ รวมทั้งการที่กลุม
ประเทศ สหภาพยุโรปไมยินยอมใหผูน ําพมาเดินทางเขาประเทศของตนเนื่องมาจากมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในประเทศน้ันอยางรุนแรงเปนตน

ปจจุบันประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ไดกลายมาเปนหัวขอสํ าคัญในการเจรจาทางการเมือง
การคาระหวางประเทศ เชน กรณีของสหรัฐอเมริกากบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือการรวม
กันงดซื้อจากประเทศที่ใชแรงงานเด็กหรือสตรีที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนเปนตน

นอกจากน้ัน สหประชาชาติยังไดจัดท ําขอตกลงระหวางประเทศ อันมีผลกอใหเกิดพันธกรณี
ตามกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการแหงปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ เชน อนุสัญญาวาดวย สิทธิเด็ก สิทธิสตร ี ผูใชแรงงาน เปนตน
ฯลฯ

ประเทศไทยเราก็ไดเขารวมเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศดังกลาวแลวหลายฉบับ เชน
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สตรี ผูใชแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ ขณะที่
ผมเปนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติใหประเทศไทยเขารวมเปนภาคีกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิของพลเมืองและทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ ของสหประชาชาติซึ่งเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมีความส ําคัญอยางยิ่ง ตอมา ไดทราบวาประเทศไทยไดเขาเปน
ภาคีกติกาฉบับนี้และมีผลตามกฎหมายเมื่อวันที ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ นอกจากน้ัน ยังไดทราบวา
ประเทศไทยดํ าริจะเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนอีก นับวา
เปนความกาวหนาทางดานสิทธิมนุษยชนที่นายินดีเปนอยางยิ่ง

อยางไรก็ด ี ผมมีขอสังเกตวา การเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนดัง
กลาวมาน้ี การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนจะประสบความส ําเร็จอยางเปนรูปธรรมหรือไมมี
ขอพิจารณาอยางนอย ๓ ประการ คือ



ประการแรก เมื่อเราเขาเปนภาคีขอตกลงอันมีผลตามกฎหมายแลว เราตองมีความต้ังใจและ
จริงใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีอยางจริงจังดวย เพราะมิฉะนั้นแลว การเขาเปนภาคีก็จะมีผลเพียงการ
เสริมสรางภาพลักษณของประเทศในสายตาชาวโลกเทานั้นแตไมมีผลในทางปฏิบัติซึ่งนับเปนการสูญ
เปลาอยางนาเสียดาย ตัวอยางเชน เราควรตรวจสอบดูกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ วาขัดหรือแยง
กับพันธกรณีหรือไมหากพบวาขัดหรือแยงก็ควรหาทางยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว หรือถา
เราจะตรากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับข้ึนในอนาคต เรากค็วรดํ าเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐาน
สากลใหมากที่สุด เปนตน

ประการท่ีสอง ปจจุบันนี้เรายังไมมีหนวยงานกลางหรือองคกรกลางที่จะทํ าหนาท่ีติดตามดูแล
สอดสองวา เมื่อเราเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนแลว เราไดดํ าเนินการตาง
ๆ เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีมากนอยเพียงใดองคกรกลางนี้อาจจะจัดตั้งขึ้น ทั้งฝายบริหารและ
ทางฝายนิติบัญญัติ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๑๙๙ - ๒๐๐ แหงรัฐธรรม
นูญฉบับปจจุบันดวยก็ได เพ่ือตรวจสอบไปพรอม ๆ กัน อันจะชวยใหการติดตามดูแลสอดสอง ครอบ
คลุมไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประการที่สาม การเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนนั้น เราตองต้ังเปา
หมายวาจะใหเขาสูมาตรฐานสากล ตามเจตนารมณของขอตกลงน้ัน ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะท ําได เรา
ไมควรอางวา เราจะปฏิบัติเทาที่เห็นสมควร หรือแบบไทย ๆ ดังที่การพูดกันอยูเสมอทั้งในสังคมไทย
และหลายประเทศที่กํ าลังพัฒนา  เพราะการมีความคิดเชนนี้จะมีผลกระทบตอการสงเสริมและคุม
ครองสิทธิมนุษยชนมิใหประสบความส ําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และจะกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) อันเปนขอหามท่ีสหประชาชาติถือวาเปนเร่ืองสํ าคัญยิ่ง รวมท้ังรัฐธรรมนูญฯ
๒๕๔๐ ก็ไดบัญญัติหามการเลือกปฏิบัติไวดวยเปนคร้ังแรก

อยางไรก็ด ี การจะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับศักยภาพของประเทศนั้น ๆ
ดวยวาจะเอ้ืออํ านวยเพียงใดดวย สหประชาชาติก็ยอมรับวาแตละประเทศมีขีดความสามารถไมเทากัน
แตทุกประเทศจะตองตั้งเปาหมายไวตรงกัน คือ ตองพัฒนามาตรการตาง ๆ ภายในประเทศและรวมมือ
กันระหวางประเทศ ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดีที่สุด เทาที่จะสามารถกระท ําได

(๒)  ขอพิจารณาประการที่สองคือ  เราควรตรวจสอบการพัฒนามาตรการตาง ๆ อันจํ าเปน
ภายในประเทศของเราเองวาในอดีตเราไดทํ าอะไรไปบาง ปจจุบันสถานการณสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยเปนอยางไร และในอนาคตเราควรทํ าอยางไร เพื่อใหการสงเสริมและคุมครองสิทธิ



มนุษยชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ

ผมมีขอสังเกตวา ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีความแตกตางกับหลาย
ประเทศ ท้ังในทวีปเอเซียหรือทางตะวันตก นั่นก็คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เกิด
ขึ้นในอดีต มักจะเปนเร่ืองการละเมิดสิทธิประชาชนโดยองคกรรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐ แตการละเมิดสิทธิ
โดยประชาชนดวยกันเองมีนอยมาก ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมหรือสภาพสังคมไทยมีบทบาทในเรื่องนี้

-! เราไมเคยมีปญหาการเลือกปฏิบัติเรื่องเชื้อชาต ิ ขณะที่บางประเทศ เชนประเทศรวันดา
ในทวีปอาฟริกาไดมีการฆาลางเผาพันธระหวางชนเผาฮูตูกับชนเผาตุดซี ่ชาวทมิฬกับชาว
สิงหลในศรีลังกา ชาวเซิรบกับคนเช้ือสายแอลเบเนียนในโคโซโว

-! เราไมเคยมปีญหาเร่ืองผิวเหมือนสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย หรือแอฟริกาใต
-! เราไมเคยมีปญหาเร่ืองศาสนาเหมือนยิวและมุสลิมในตะวันออกกลางคาทอลิกและ
โปรเตสแตนต ในไอรแลนดเหนือ ฮินดูกับสิกขในอินเดีย หรือปญหาระหวางชาวคริสต
กับชาวมุสลิม ท่ีมีเหตุฆาฟนกันในบางพ้ืนท่ีของอินโดนีเซียปจจุบัน

-! เราไมมีปญหาเร่ืองภาษาเหมือนแคนาดาระหวางประชาชนที่พูดภาษาเหมือนแคนาดา
ระหวางประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ กับประชาชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสในรัฐควีเบก ถึง
ขนาดจะขอแยกดินแดน ฯลฯ

ในอดีต เราเคยมีปญหาการกอการรายแบงแยกดินแดนใน ๔ จังหวัดภาคใต แตเปนเร่ืองการ
เมืองโดยตรง ชาวไทยที่นับถือพุทธกับชาวไทยที่เปนมุสลิมสามารถอยูรวมกันโดยปกติสุข ไมมีการ
กอเหตุรุนแรงระหวางประชาชนดวยกันการกอการรายใน ๔ จังหวัดภาคใตในอดีตและในปจจุบัน จะ
เปนเรื่องที่กระทํ าตอเจาหนาท่ีรัฐหรือทรัพยสินของรัฐท้ังส้ิน และแมจะเกิดเหตุการณรุนแรงข้ึนเปน
บางครั้งในประเทศไทย เชนเหตุการณรุนแรง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือพฤษภาคม ๒๕๓๕ ก็เกิดขึ้น
ชั่วระยะสั้น ๆ และเหตุการณก็กลับเปนปกติอยางรวดเร็ว

อยางไรก็ด ี ปญหาการละเมิดสิทธิโดยเอกชนตอเอกชนในประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้นแลว
เชน การใชแรงงานเด็ก สตรีโดยผิดกฎหมาย การคาประเวณี การคาเด็กหรือผูหญิง ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเรา
ควรติดตามอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น

เหตุผลสํ าคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่ท ําใหสังคมไทยมีความปกติสุขไมมีการเลือกปฏิบัติหรือการ
กอเหตุรายรุนแรง ก็เพราะมีสถาบันกษัตริยที่มั่นคงและเที่ยงธรรม และเปนจุดรวมหัวใจของคนไทย



ทุกคน ทุกคนมีความเทิดทูนบูชาตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเหมือนกัน ท ําใหเกิดความ
สัมพันธที่แนนแฟนอบอุน ไมมีการเลือกปฏิบัติในระหวางคนไทยดวยกันเอง หรือกับคนตางชาติท่ีมา
พํ านักตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย และเปนลักษณะพิเศษของสังคมไทยที่เปนมาตั้งแตโบราณกาล ซึ่ง
เราควรมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและลักษณะสังคมไทยดังกลาวนี้

เทาที่ผมไดติดตามการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยพบวา ไดเปนไปโดยมีแนว
โนมที่ดีขึ้นเปนล ําดับ เชน เราไดประกาศใชกฎหมายใหม ๆ หลายฉบับเพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิ
มนุษยชนเปนจ ํานวนมาก เชน

-! เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๕
คร้ังสํ าคัญเพื่อรับรองสิทธิของหญิงใหเทาเทียมกับชาย

-! การประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันปราบปรามการคาประเวณ ีพ.ศ. ๒๕๔๐ และพระ
ราชบัญญัติการคาเด็กและสตร ีพ.ศ. ๒๕๔๐

-! การเสนอพระราชบัญญัติสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน พ.ศ. … ตามมาตรา ๑๙๙ -
๒๐๐ แหงรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐

-! การยกเลิกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีหามสตรีดํ ารงตํ าแหนงขาราชการบางตํ าแหนง
-! การแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อคุมครองสิทธิผูตอง
หา จํ าเลย หรือนักโทษใหมีสภาวะดีขึ้น

-! การประกาศใชพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖
-! การประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตน

 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพทุธศกัราช
๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญท่ีไดมาจากการรางอยางเปนประชาธิปไตย โดยเปดโอกาสใหประชาชน
เขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางมากที่สุดเทาที่เคยมีการยกรางรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย

(๓)  ขอพิจารณาประการท่ีสามคือ  การจัดท ํานโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทแหงชาติดาน
สิทธิมนุษยชน

จากขอเท็จจริงดังไดกลาวแลว จะเห็นไดวาการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนไดมีความ
สํ าคัญมากขึ้นตลอดเวลา และประเทศไทยไดใหความส ําคัญตอบทบาทดานน้ีโดยดํ าเนินการเปนได



ผลเปนที่นาพอใจตามสมควร โดยภาครัฐและภาคเอกชนตางรวมมือกนัในการดํ าเนินงานอยางใกลชิด
ตลอดเวลา

อยางไรก็ด ี การดํ าเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ยังมีลักษณะตางตนตางท ํา
โดยมิไดมีการประสานงานทางดานการจัดท ํานโยบายและแผนปฏิบัติการเทาที่ควรอาท ิ  การคุมครอง
สิทธิเด็กและสตรี  มีองคกรภาครัฐเขามาเกี่ยวของหลายหนวยงาน เชน ส ํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุข ส ํานักงานอัยการสูงสุดฯลฯ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม มีองคกรภาครัฐหลายแหงเก่ียวของ เชน กระทรวงวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ สิทธิมนุษยชนดานการศึกษา มีหนวยงานภาครัฐเกี่ยวของหลายหนวยงาน เชน
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร องคการปกครองทองถ่ินอ่ืน ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย ส ํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยตาง ๆ ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลมีความอิสระในการ
ดํ าเนินการตามกฎหมาย ฯลฯ

การดํ าเนินงานที่มีลักษณะตางคนตางท ําดังกลาวนี้ ท ําใหการก ําหนดนโยบายแผนปฏิบัติการ
การกํ าหนดเปาหมาย การติดตามประเมินผล ฯลฯ ขาดความชัดเจน ไมมีเอกภาพ และอาจเกิดความขัด
แยงหรือซํ ้าซอนกันไดเสมอ ท ําใหการด ําเนินงานไมสามารถบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังน้ัน รัฐบาลจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดทํ านโยบายและแผนปฏิบัติ
การแมบทดานสิทธิมนุษยชน โดยเชิญผมเปนประธานกรรมการ ซึ่งผมก็ไดตอบรับดวยความยินดีและ
รูสึกเปนเกียรติยิ่ง บัดนี้คณะอนุกรรมการยกรางนโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทดานสิทธิมนุษยชน
ซึ่งคณะกรรมการแหงชาติฯ แตงต้ังไดดํ าเนินการยกรางเสร็จเรียบรอยแลว ท้ังน้ีโดยไดรับความรวม
มือจากทานผูทรงคุณวุฒิหลายฝาย ไดเสียสละเวลารวมแรงรวมใจเขียนแผนแมบทนี้ขึ้นโดยไมไดรับ
ขอตอบแทนแตอยางใด นับเปนเร่ืองท่ีนายกยองสรรเสริญเปนอยางย่ิง

(๔)  สรุป  ในทัศนะของผมเห็นวาการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มี
แนวโนมไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และองคประกอบส ําคัญที่มีสวนสนับสนุนใหประสานความส ําเร็จ
อยางนอยควรมีดังตอไปนี้คือ

๔.๑! การใหความสํ าคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนศึกษาแกประชาชนทั้งในการเรียนรูใน
ระบบต้ังแตชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และการเรียนรูทั่วไป เชน การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานส่ือตาง ๆ เพราะหากประชาชนไดมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง



ครบถวนสมบูรณ ก็จะชวยใหการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนกาวเขาสูมาตรฐานสากลเร็วยิ่ง
ขึ้น ประเทศที่ประสบความส ําเร็จทางดานสิทธิมนุษยชนในปจจุบันตางมีปจจัยส ําคัญประการหน่ึงคือ
ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพอยางจริงจัง  และใชสิทธติามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย
ตาง ๆ อยางถูกตองมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม เคารพสิทธิผูอื่น ไมละเมิดกฎหมาย แตถา
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพและใชอยางไมถูกตองหรือตามอํ าเภอใจ เรากไ็ม
สามารถประสบความส ําเร็จในเร่ืองน้ี

๔.๒! การใหความสํ าคัญแกสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ไดแกบรรดาเจาหนาที่รัฐทุกหนวยงาน 
เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มักจะเกิดขึ้นจากการกระท ําของเจาหนาท่ีรัฐ หากไดมี
การศึกษาสิทธิมนุษยชนอยางถูกตอง จะชวยยับยั้งมิใหละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางไดผลและเจาหนาที่
รัฐจะใหความสํ าคัญแกการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนอยูตลอดเวลา

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะท่ีผมเปนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีการศึกษาอบรม
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแกเจาหนาที่รัฐ และใหความรูดานสิทธิมนุษยชนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเปนตน นอกจากน้ัน ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติ
ใหมีการจัดต้ังกลไกระดับชาติ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรง ซึ่งปจจุบันก็คือคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตาม ม. ๑๙๙ - ๒๐๐ แหงรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ น่ันเอง

๔.๓! การใหความส ําคัญแกการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ สอบสวนความรับผิดชอบ
และแกไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เปนกลไกในกระบวนการยุติ
ธรรม กลไกทางบริหาร กลไกของชุมชน กลไกทางดานสื่อมวลชน ฯลฯ โดยรวมประสานงานไป
พรอม ๆ กัน จะท ําใหกระบวนการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ทายสุดน้ี ในฐานะประธานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดทํ านโยบายและแผนปฏิบัติ
แมบทดานสิทธิมนุษยชน ผมขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาทุกทาน ที่ไดสละเวลาอันมีคามารวม
พิจารณาและใหความเห็นวิเคราะหแผนแมบทดานสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดท ําเปนครั้งแรกในประเทศไทย 
ความเห็นหรือขอเสนอแนะของทาน ยอมมีคุณคาและมีประโยชนยิ่งตอคณะกรรมการฯ เพ่ือจักไดนํ า
ไปประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุงรางแผนแมบทฉบับนี ้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นและเอื้อตอ
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน สมตามเจตนารมณของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
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