
 

รายงานสรุปผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน 
เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และ “ธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน” 

ณ กระทรวงยุติธรรม  

ของคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธเิสรีภาพ 
ในคณะกรรมาธิการสิทธมินุษยชน สิทธเิสรีภาพและการคุ้มครองผู้บรโิภค 

วุฒิสภา 



 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการหารอืแนวทางการขับเคลื่อน 

เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

และ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

โดย 

คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธเิสรีภาพ 

ในคณะกรรมาธกิารสิทธมินุษยชน สิทธเิสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒสิภา 

 

 

 

ณ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร  



สารบัญ 
 

               หน้า 

บทน า                ๑  
 
ส่วนท่ี ๑ สรุปการน าเสนอความคืบหน้ากฎหมาย 

ท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม                  ๕ 
๑. กฎหมายว่าด้วยนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวช         ๕ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....        ๑๑ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....     ๑๕ 
๔. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘       ๑๙ 

 
ส่วนท่ี ๒ เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน                 ๒๓ 

- ความเป็นมา เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน               ๒๓ 
- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)                 ๒๓ 

- ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ที่โดดเด่นในรอบ ๑ ปี             ๒๘ 

- แผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ ในปี 2564                ๒๘ 

- การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน NAP                ๒๙ 
 
ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ                ๓๓ 

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในภาพรวมต่อ 
  การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน                ๓๓ 
- สรุปการหารือ เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
  และ เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน                ๓๔ 

 
ส่วนท่ี ๔ สรุปการเดินทางเข้าเย่ียมเยือนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

  กระทรวงยุติธรรม                  ๓๕ 
- หน้าที่และอ านาจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์               ๓๗ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘              ๓๙ 

- การด าเนินงานผ่านมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์              ๔๑ 
- ประเด็นหารือ                  ๔๕ 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ                ๔๗ 



 
บทน ำ 

 
 

 
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิ เสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการ 

สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษา  
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และปัญหาเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาปัญหาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ รวมทั้งผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ เสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ คณะอนุกรรมาธกิารเห็นว่า รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปประเทศ โดยบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศเป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗ ถึง มาตรา ๒๖๑ และได้บัญญัติถึงเป้าหมายของการปฏิรูป
ประเทศไว้ ๓ ประการ คือ  

๑. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ  

๒. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
๓. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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โดยเฉพาะการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้ก าหนดบทบัญญัติไว้ มาตรา ๒๕๗ ง.  
ด้านกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายหลัก คือ ก าหนดให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม โดยให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา 
การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม การเสริมสร้าง  
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพ่ืออ านวยความยุติธรรม  
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณา
ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นกลไกการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  
และลดความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งมุ่งสร้างระบบการสอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์  
ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง 

โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการขับเคลื่อน
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยนิติวิทยาศาสตร์ ระบบนิติ เวช เร่งรัดให้ร่าง
พระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรม พ.ศ. .... และยกระดับศักดิ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ  

๒. การขับเคลื่อนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ  
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

๓. การขับเคลื่อนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  
๔. การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
๕. การขับเคลื่อนเรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการ 

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จึงได้จัดโครงการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน 
เพ่ือหารือแนวทางการขับเคลื่อนเรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ณ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว และจะท าให้การขับเคลื่อนเกิดผล 
เป็นรูปธรรมต่อไป 
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ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้าน 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมกันหารอื

แนวทางการขับเคลื่อนเรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรม และ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธมินษุยชน” 

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวต้อนรับ 

และกล่าวเปดิการประชุม 

ในนามผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่
กระทรวงยุติธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิ การสิทธิ มนุษยชน  สิทธิ เ สรี ภาพและ 
การคุ้ มครองผู้ บริ โภค  วุฒิ สภา  พร้ อมด้ วยคณะอนุ
กรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้เดินทาง
เข้าเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้เกิดการขับเคลื่อนใน
เรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้มอบหมายให้
ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กองทุนยุติธรรมและสถาบันนิตวิิทยาศาสตร์ มา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อน 
เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน”  

 
ต่อมา นายสุวพันธุ์   ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษา

คณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน 
กระทรวงยุติธรรมว่า  ในนามของคณะกรรมาธิการ 
สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเสรีภาพ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวง
ยุติธรรมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเป็นอย่างดี 
โดยในการเดินทางเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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ประกอบกับที่ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนกระทรวงยุติธรรมไปให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วหลายครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับระบบนิติวิทยาศาสตร์ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ  
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเห็นว่าหน่วยงาน 
ของท่านเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว  ดังนั้น คณะกรรมาธิการ 
จึงเห็นควรเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรมเพ่ือหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนเรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม และด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไป 
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ส่วนที่ ๑  
สรุปการน าเสนอความคืบหน้ากฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 
 

 
 ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 

๑) ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง. บัญญัติให้มี

การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ก าหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้ยกร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... และจากความ
คืบหน้าการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการฯ ซึ่งเมื่อมีการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อย  
จะจัดส่งไปยังกระทรวงยุติธรรมด าเนินการต่อไป 

๒) สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....  แบ่งเป็น 10 หมวด ได้แก่  

หมวด 1 หลักทั่วไป หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  หมวด 3 วิชาชีพ 
นิติวิทยาศาสตร์  หมวด 4 ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์  หมวด 5 นิติเวชศาสตร์  หมวด 6  
นิติวิทยาศาสตร์เฉพาะเรื่อง หมวด 7 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การจัดเก็บ รักษา วิเคราะห์ ส่งต่อ  
และท าลายพยานหลักฐาน หมวด 8 ฐานข้อมูลทางนติิวทิยาศาสตร์ หมวด 9 บทก าหนดโทษ และหมวด 10 
บทเฉพาะกาล โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

- เพื่อก าหนดการบริหารจัดการระบบนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย  
- จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตร์  
- เพื่อก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
- จัดท าแผนบูรณการการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์  
- พัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย  

๑. กฎหมายว่าด้วยนิตวิิทยาศาสตร์ และนิติเวช 



- ๖ - 
 

- พัฒนาความรู้และศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องให้มี
มาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ  

- จัดตั้งสภาวิชาชีพเพื่อดูแลมาตรฐานวิชาชีพ  
- ก าหนดมาตรฐานการเก็บพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ตลอดจนมาตรฐานของ การเก็บหลักฐานจากศพ การตรวจร่างกายผู้เสียหายผู้ต้องหาและพยานให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการสากลรวมทั้งมาตรฐานในการจัดเก็บระบบฐานข้อมูล 

- ส่งเสริมการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของรายงานผลการตรวจพิสูจน์ต่าง ๆ 

 
 

๓) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....  
ดังนี้ 

1) ควรเพ่ิมบทนิยามค าว่า “นิติวิทยาศาสตร์” ที่หมายความรวมถึง การให้บริการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 

2) ควรเพ่ิมเติมเนื้อหากรณีการขอให้มีการตรวจซ้ าตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ 
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 

 
 



- ๗ - 
 

๔) ข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
 

ข้อด ี ข้อสังเกต 
๑. มีคณะกรรมการนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นศูนย์กลาง
ในการบริหาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ เป็นการจัดต้ังองค์กรที่ควบคุม ดูแล และพิจารณา
โทษ ไว้ด้วยกัน 

๑. คณะกรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตร์มีอ านาจเบ็ดเสร็จ
ไปหรือไม่ 

๒. มีการก าหนดสภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ ๒. ไม่ได้ก าหนดให้มีการตรวจพิสูจน์เหมือนดังเช่น พ.ร.บ.
การให้บริการฯ แต่เป็นการมุ่งเน้นงานในด้านคดีความเป็น
หลัก ซ่ึงท าให้ไม่ครอบคลุมงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
งานทะเบียนราษฎร และการพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น 

๓. มีการก าหนดกรรมการสภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ ๓. คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ส่วนงบประมาณพ้ืนฐานยังอยู่
ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

๔. มีการก าหนดเร่ืองการตรวจสถานที่เกิดเหตุไว้อย่าง
ชัดเจน 

๔.  ประชาชนไม่สามารถ เข้าถึ งการบ ริการด้าน นิ ติ
วิทยาศาสตร์ได้โดยตรง เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจน 
ในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

๕. มีการระบุงาน นิติเวช ในสถานพยาบาล   ๕. งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ได้หมายความรวมถึงงาน
ด้านนิติจิตเวช 

๖. มีการเก็บวัตถุพยาน จากคนไข้   ๖.  การบ ริหารงานบุ คคลยั ง ไม่มี แนวทางที่ ชั ด เจน  
ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของแพทยสภากับกระทรวงสาธารณสุข
ที่แยกเป็นอิสระออกจากกัน 

๗. มีการก าหนด กรรมการอัตลักษณ์ และระบบอัตลักษณ์
บุคคลตามกฎหมาย 

 

๘. มีการรวบรวมฐานข้อมูลอัตลักษณ์ และก าหนดให้มี
วิธีการอย่างชัดเจน 

 

๙. มีการเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติ 
กับคณะกรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตร์ 

 

 
จุดแข็ง ข้อสังเกต 

๑. เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีความชัดเจน   ๑. เป็นคณะกรรมการใหม่ ที่ไม่ เคยมีมาก่อนและมาจาก
หลายหน่วยงาน ท าให้ไม่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างชัดเจน 

๒. เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจ
พิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ 

๒. ไม่มีหน่วยงานส านักงานกลางของคณะกรรมการ  
แต่ก าหนดให้ “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์” ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
เลขาคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อน   

๓. มีการต้ังสภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ที่จะส่งเสริมงาน 
ด้านน้ีให้มีความชัดเจน เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์สูงสุด 
เน่ืองจากมีองค์กรที่ให้การสนับสนุน 

๓. ในการด าเนินงานคณะกรรมการฯ อาจต้องออกกฎหมาย
เพ่ือปฏิบัติอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ปฏิบัติโดยตรง 
อาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ เน่ืองจากด าเนินการได้ล่าช้า 
เพราะเป็นกรรมการระดับชาติ 

 ๔. เป็นการรวมศูนย์อ านาจบริหารจัดการไว้ในที่เดียว  



- ๘ - 
 

 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  
พ.ศ. 2559 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการก ากับการให้บริการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการหารือแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ 
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 “กรณีการตรวจซ้ าตามมาตรา 5 (4) ” ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า  
ควรให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญตัิการใหบ้ริการดา้นนิตวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๔) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหน่ึงอย่างใด ตามที่ผู้มีส่วน
ได้เสียร้องขอในกรณีที่เป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา หากยังมีข้อสงสัยในการตรวจพิสูจน์  
ผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานที่ให้บริการตรวจพิสูจน์อยู่ น้ัน จะร้องขอให้มีการตรวจซ้ าอีกก็ได้ 
โดยการตรวจพิสูจน์ซ้ านั้นจะต้องเป็นการอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญาด้วย”  
 

เปรียบเทยีบ มาตรา ๕ (๔)  

พ.ร.บ. การให้บรกิารฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) พ.ร.บ. การให้บรกิารฯ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... 

พ.ร.บ. ฉบับเดมิ (ร่าง) พ.ร.บ.แก้ไข 
มาตรา 5 (4) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ  
ในกรณีที่เป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา ผู้มีส่วนได้เสีย
จะร้องขอให้ตรวจซ้ าได้ต่อเมื่อไม่ได้อยู่ในระหว่างการตรวจ
พิสูจน์ของหน่วยงานอื่นที่ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ
ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการ
อ านวยความยุติธรรม 

มาตรา 5 (4) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ  
ในกรณีที่เป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา หากยังม ี
ข้อสงสัยในการตรวจพิสูจน์ผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงาน 
ที่ให้บริการตรวจพิสูจน์อยู่น้ัน จะร้องขอให้มีการตรวจซ้ า 
อีกก็ได้ โดยการตรวจพิสูจน์ซ้ าน้ันจะต้องเป็นการอ านวย
ความยุติธรรมในคดีอาญาด้วย 

 
โดยการประชุมคณะกรรมการก ากับการให้บริการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 

2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับแก้ถ้อยค าในมาตรา 5 (4) พระราชบัญญัติการให้บริการด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ และมอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับไปด าเนินการต่อไป  
ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับระบบ

ฐานข้อมูล และร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. ข้อเสนอแนะในประเด็นการบูรณาการด้านฐานข้อมูลในการอ านวยความยุติธรรม ดังนี้ 
๑) ควรมีการบูรณาการฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนนิรนาม ศพนิรนาม และคนหาย ภายในองค์กร 

โดยก าหนดให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมเพื่อจัดท าฐานข้อมูล 
 ๒) ประเด็นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลของกระบวนการยุติธรรม หรือศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล

กระบวนการยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) โดยกระทรวงยุติธรรมควรมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานภายในของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ๓) ควรมีการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายภาคใต้ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสารพันธุกรรม (DNA) ของกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุความไม่สงบและบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   

๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนี้ 
๑) ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้าน  

นิติวิทยาศาสตร์ มาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญก าหนดให้การด าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องเป็นอิสระ จึงเป็นการขัดต่อ บทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒) เห็นควรให้กระทรวงยุติธรรม ติดตามและสังเกตการณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการตั้งสภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์จะมีความครอบคลุมในหลายด้านมากกว่าหลักสูตรของแพทย์ทั่วไป 

๓) เห็นควรให้มีการปฏิรูประบบการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุ
พยานหลักฐานและตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีกฎหมาย
รองรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การเก็บวัตถุพยานหลักฐาน การตรวจพยานหลักฐาน การจัดท ารายงาน 
การตรวจพิสูจน์มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และจะต้องน าไปประกอบในส านวนของพนักงานสอบสวน  
ซึ่งพนักงานอัยการและศาลสามารถทราบข้อเท็จจริงของพยานหลักฐานได้อย่างครบถ้วน 

 
 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 



- ๑๐ - 
 

๔) การสร้างระบบนิติเวช เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพได้มาตรฐานในระดับสากล  
ควรก าหนดแนวทางในการด าเนินการตรวจชันสูตรพลิกศพ โดยให้กระทรวงยุติธรรมควรประสาน 
ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ รับผิดชอบด าเนินการสร้างระบบนิติเวช และควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

๕) เห็นควรให้มีการขับเคลื่อนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรม  
พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายโดยเร็ว เนื่องจากข้อมูลสารพันธุ์กรรม (DNA) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
และเป็นประโยชน์ต่อพยานหลักฐานในคดีในการควบคุมการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิด  
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเก็บรักษาฐานข้อมูล การตรวจพิสูจน์เพ่ือให้ได้รับสัญชาติ การพัฒนาข้อมูล
ด้านสาธารณสุข เป็นฐานข้อมูลหลักในการตรวจพิสูจน์บุคคลทั้งคนนิรนาม คนหาย และศพนิรนาม 

 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

 
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล

สูญหาย พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๕ หมวด ๓๔ มาตรา (ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ)) ได้แก่ 

อารัมภบท (มาตรา ๑ – มาตรา ๔) ก าหนดเกี่ยวกับค านิยามส าคัญ เช่น การทรมาน อุ้มหาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการฯ ผู้เสียหาย เป็นต้น 

หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ - มาตรา ๑๒) ก าหนดเกี่ยวกับฐานความผิดทรมานและอุ้มหาย
ภริยา สามี บุตร ผู้สืบสันดานสามารถฟ้องแทนผู้เสียหายได้ 

หมวด ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
(มาตรา ๑๓ – มาตรา ๒๐) ก าหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการฯ 

หมวด ๓ การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย (มาตรา ๒๑ - มาตรา ๒๕) 
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อมูลผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการเยียวยาความ
เสียหายเบื้องต้น  

หมวด ๔ การด าเนินคดี  (มาตรา ๒๖ - มาตรา ๒๗) ก าหนดเกี่ยวกับความผิดตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษมีหน้าที่และอ านาจสืบสวนสอบสวนเป็นหลัก  

หมวด ๕ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๒๘ - มาตรา ๓๔) ซึ่ก าหนดเกี่ยวกับระวางโทษความผิดฐาน
กระท าทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหาย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้ 
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 



- ๑๒ - 
 

 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยเรียงล าดับความเป็นมาได้ ดังนี้ 

- วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติแล้วเสร็จ แต่ภายหลังจากที่ สนช. หมดวาระลงจึงท าให้ร่างพระราชบัญญัติเป็นกฎหมาย
ที่ค้างพิจารณา 

- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้น  
- วันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมถอนร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวออกมาเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 

- เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด าเนินการ 
รับฟังความคิดจากผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยการรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนาการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
จัดเวทีส าหรับหน่วยงานความมั่นคงเป็นการเฉพาะ 

- วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
พร้อมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาตามล าดับขั้นตอน 

- เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วเสร็จ  

- วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยืนยันร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไปยังคณะรัฐมนตรี  

- เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดรับฟังความ
คิดเห็นอีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  

- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี  

 
 
 
 

 



- ๑๓ - 
 

 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการบรรจุวาระพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี  

 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
๑. เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน 

และการกระท าอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment :CAT) และอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ( International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance :CED) แต่เนื้อหาของร่างร่างพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... น าเนื้อหาบางส่วนของ
อนุสัญญาทั้งสองฉบับมาบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน  
ในกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเป็นการปกป้องคุ้มครองประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของการทรมานและ  
การบังคับให้สูญหาย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
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๒. เมื่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีกระบวนการให้กฎหมาย
ฉบับดังกล่าวมีความเชื่อมโยงไปยังระบบการตรวจคนบาดเจ็บและศพที่เสียชีวิตในความรับผิดชอบ  
ของเจ้าหน้าที่รัฐว่า บุคคลหรือศพจะต้องได้รับการตรวจตามหลักการของสหประชาชาติที่เป็นพิธีสาร
มินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. ๒๐๑๖ 
(Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016)) เมื่อมีเหตุสงสยั
ว่าการตายที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. เรื่องการซ้อมทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายหรือการอุ้มหายมีความเชื่อมโยงกับ
ระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม รวมถึงระบบนิติเวช ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ผลักดันให้มีการยกระดับศักดิ์ของกฎหมายของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีกฎหมายรองรับการบริการจัดการกับเรื่องดังกล่าว 
ตลอดจนเกิดความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
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 ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองด้านเอดส์ได้ร่วมกับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางถูกเลือกปฏิบัติจ านวน 
9 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1) กลุ่มชาติพันธุ์     2) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี.  
3) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ   4) กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด  
5) กลุ่มแรงงาน     6) กลุ่มเด็กและเยาวชน  
7) กลุ่มสตรี     8) กลุ่มผู้สูงอายุ  
9) กลุ่มผู้พิการ  
ซึ่งกลุ่มประชากรทั้ง 9 กลุ่ม ได้มีการหารือกันถึงปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  

และได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะท ากฎหมายกลางขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการยกร่างพระราชบัญญัต ิ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... เห็นว่าควรมีกระบวนการหารือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง คือ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และคณะท างานยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... (ภาคประชาชน) ได้เข้าพบอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือน าเรียน
และขอให้สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2562  

 
 การด าเนินการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด าเนินการต่อร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 
พ.ศ. .... ดังนี้ 

๑) แต่งตั้งคณะท างานศึกษาร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  
ค าสั่งที่ 170/2562 ลงวันที่  19 กรกฎาคม 2562 โดยองค์ประกอบของคณะท างาน คือ  

(1) อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน  
(2) รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ก ากับดูแลกลุ่มกฎหมาย เป็นรองประธาน  
(3) นายสมชาย หอมลออ นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นที่ปรึกษา  
(4) คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ. กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน  
ส านักงาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง กรมราชทัณฑ์ ส านักงาน
กิจการยุติธรรม นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประ เทศไทย 
ผู้อ านวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  
และหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะท างาน 

๓. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏบิัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
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ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดประชุมคณะท างานศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
โ ดยที่ ป ร ะชุ ม ไ ด้ มี มติ เ ห็ น ชอบ ในหลั กก า รของร่ า งพระราชบัญญั ติ ดั ง กล่ า ว  

และให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แต่งตั้งคณะท างานยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติ  
ต่อบุคคล พ.ศ. .... เพ่ือจัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล (ฉบับภาครัฐ) ต่อไป 

๒) ต่อมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้แต่งตั้งคณะท างานยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... ค าสั่งที่ 15/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีองค์ประกอบ คือ  

(1) อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประธาน  
(2) รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ก ากับดูแลกลุ่มกฎหมายรองประธาน  
(3) นายสมชาย หอมลออ นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ที่ปรึกษา  
(4) นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ปรึกษา  
(5) คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ. กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงกลาโหม ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงบประมาณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กรมบัญชีกลาง กรมราชทัณฑ์ ส านักงานกิจการยุติธรรม กองกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะท างาน 

ในการนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดประชุมคณะท างานศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2563 

 
 กรอบแผนการด าเนินการศึกษาการยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
- เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและจัดท าแผนการ

ด าเนินงานการศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 
- เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาสภาพปัญหาเหตุผล 

ความจ าเป็น ผลดี ผลเสีย กฎหมายภายในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งยกร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏบิตัิ
ต่อบุคคล 
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- เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 

- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาแนวทางการยกร่าง
กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย (ฉบับสมบูรณ์) 

- เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสนอร่างกฎหมายพระราชบัญญัติขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม 

- เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ น าเสนอร่างกฎหมายพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล  
พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 
 



- ๑๘ - 
 

 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะตอ่ร่างพระราชบัญญัตขิจัดการเลือกปฏิบัติต่อบคุคล พ.ศ. ....  

สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
- ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวส่วนใหญ่ได้น าเนื้อหาของสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี แต่ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเท่าที่ควร เนื่องจากมีความเข้าใจว่า
ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... เป็นการคุ้มครองเฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้น  
ซึ่งวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติถือว่าเป็นกฎหมายกลางที่มุ่งปกป้องและคุ้มครองประชาชนทุกคน  
ทุกกลุ่มให้พ้นจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 



- ๑๙ - 
 

 การปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกองทุน
ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

การปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกองทุน
ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

- การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
- การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
- การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 

๑) การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  
    (๑) ข้อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ในการด าเนินคดี ประกอบด้วย 
           - หลักเกณฑ์การพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจ 
ยังไม่มีแนวทางพิจารณาที่ชัดเจนเพียงพอ โดยระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนนิคดี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ระบุให้ค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย 
และภาระหนี้สินของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
           - การตีความถ้อยค า “ไม่มีผลกระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ ในคดีที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐหรือประชาชนเป็นคู่กรณีกับหน่วยงานรัฐคดีเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายป่าไม้  
การบุกรุกป่าสงวน 

-  การก าหนดอัตราค่าจ้างทนายความตามระเบียบคณะกรรมการกองทุ นยุติธรรม  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ ยังไม่มี
แนวทางที่ชัดเจน 

 (๒) แนวทางการปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วย 

- พัฒนาแนวทางการอ้างอิงฐานข้อมูลเชิงประจักษ์หรือฐานข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม 
จากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

๔. พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



- ๒๐ - 
 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและจัดโครงการฝึกอบรมฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เพ่ือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ 

-  จัดท าแนวปฏิบัติในการก าหนดอัตราค่าจ้างทนายความ โดยให้ พิจารณา 
จากประเภทคดีและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการ 

 

๒) การขอปล่อยชั่วคราวผูต้้องหาหรือจ าเลย 
 (๑) ข้อพิจารณาการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย ประกอบด้วย 
  - การตีความถ้อยค า “สาเหตุหรือพฤติการณ์ 
น่าเชื่อว่ามิได้กระท าผิด” ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติ ธรรมว่ าด้ วยหลัก เกณฑ์ วิ ธีการ  และ 
เงื่อนไข ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรฐั
หรือประชาชนเป็นคู่กรณีกับหน่วยงานรัฐคดีเกี่ยวกับ
ที่ดิน กฎหมายป่าไม้ การบุกรุกป่าสงวน 

 
(๒) แนวทางการปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการขอปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ประกอบด้วย  
- การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและจัดโครงการฝึกอบรมฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการ 

ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด เพ่ือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ 

๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๑) ข้อพิจารณาการช่วยเหลือผู้ถกูละเมดิ
สิทธิมนุษยชน หรือผู้ ไ ด้รับผลกระทบจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

- ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมดิสิทธิมนษุยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๙ อาจยังไม่ครอบคลุมผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามนิยาม 
“การละเมิดสิทธิมนุษยชน” ตามระเบียบฯ  
ข้อ ๔ 
 



- ๒๑ - 
 

(๒) แนวทางการปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย  

- การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเพ่ิมผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือในข้อ ๙ (๕) “เป็นผู้ได้รับความเสียหาย 
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือเสรีภาพจากการท าละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ”  

๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(๑) ข้อพิจารณาการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

แก่ประชาชน ประกอบด้วย 
- โครงการที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่มี

ความหลากหลาย โดยเป็นการลักษณะการจัดสัมมนาบรรยาย
เพ่ือเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับ
การป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

(๒) แนวทางการปรับปรุงระเบียบและ
แนวทางการปฏิบัติการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ประกอบด้วย 

- พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประเมินความต้องการทางกฎหมายเพ่ือใช้ในการก าหนด
ประเภทโครงการความรู้ทางกฎหมายที่ตรงกับสภาพปัญหาในพื้นที่ 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนโครงการความรู้ทางกฎหมาย 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เช่น การส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น  

 

 ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล
กองทุนยุติธรรม ได้มีแนวทางการปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ 
 ๑) การลดขั้นตอนและระยะเวลาการในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยมีตัวชี้วัด
เกี่ยวกับระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือประชาชน จ านวน ๒๑ วัน 

๒) การช่วยเหลือประชาชนกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยกระทรวง
ยุติธรรมได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการวางเงินประกันผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องน าเงินไปวางประกันที่ศาล แต่สามารถส่งหลักฐานจากกระทรวงยุติธรรมไปยัง
ส านักงานศาลยุติธรรมหรือศาลได้โดยการจัดส่งแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

๓) การจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกองทุนยุติธรรม  
ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนการ  
ฟ้ืนฟูกิจการในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบศาล  



- ๒๒ - 
 

 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
๑. การใช้ดุลพินิจหรือการตีความของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมหรือคณะอนุกรรมการให้

ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด  ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ควรมีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและจ ากัดภายใต้กรอบของหลักนิติธรรม  
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่วนการจะพิจารณาหรือ 
วินิจฉัยว่าเรื่องร้องขอของผู้ขอผิดหรือถูกนั้น ควรจะเป็นบทบาทหน้าที่ของศาลมากกว่าคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ซึ่งเกี่ยวพันกับอิสรภาพ 
ของบุคคล ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการอ านวย 
ความยุติธรรมเพิ่มยิ่งขึ้น 

๒. ควรมีการเพ่ิมสิทธิของผู้ขอรับการช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม โดยการเพ่ิมกระบวนการ
หรือขั้นตอนการอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ยื่นขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะประเด็นการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเพ่ิมมากขึ้นและเกิดความมั่นใจ 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 



  

ส่วนที่ ๒  
เรื่อง ธรุกิจกับสิทธมินุษยชน 

 
 

 ความเป็นมา 
กระทรวงยุติธรรม (ยธ . )  โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ ได้รับมอบหมายตาม 

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓๑ มกรคม ๒๕๖๐ ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
หลักการชี้แนะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกับสิทธมินษุยชน (UN Guiding Principle on Business and 
Human Rights: UNGPs) รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 
Action plan on Business and Human Rights : NAP) โดยที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และภาคประชาสังคมจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษชน โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติการฯ จัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ  
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดเวทีหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ประชาสังคม  
และองค์การระหวา่งประเทศอย่างตอ่เนือ่ง รวมทั้งเปิดรับฟังความเห็นหลายครัง้ผ่านทางหลากหลายช่องทาง  
ทั้งไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์ และอื่น ๆ จากนั้นได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ทั้งหมดมาประมวลเพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาตามล าดับ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประทศแรกในเอเชียที่มีกรประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  
ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศ 

 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภาพได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 การขับเคลื่อนระดับนโยบาย  

๑) การเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ในระดับระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
น าโดยปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)  ร่วมการประชุม UN Global 
Forum on Business and Human Rights ณ นครเจนีวา โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกาศใช้ 
แผนปฏิบัติการฯ เป็นประเทศแรกในเอเชีย ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศ ส าหรับ  
ในประเทศกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย (United Nations Development Program : UNDP) จัดงานเปิดตัวแผนปฏิบัติการฯ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน พร้อมทั้งไดเ้ชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อยืนยันเจตนารมณ์
และความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานต้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 



- ๒๔ - 
 

๒) การหารือระดับนโยบาย (High Level Dialogue) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) กระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เข้าพบและหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ และหารือ 
ถึงแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับกระทรวง
แรงงาน กระทวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม ส านักงาน
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว 

๓) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้ก าหนดจังหวัดน าร่อง ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี) เพ่ือหารูปแบบ (Model) 
ต้นแบบที่ดี ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการด าเนินการ ดังนี้  

- การหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่อง ๑๐ จังหวัด เพ่ือท าความเข้าใจ 
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่ าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ที่อยู่ในประเทศ และส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ เพ่ือท าความข้าใจ 
ในสาระส าคัญและบทบาทของหน่วยงาน 

- การประชุม VDO Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 

- การประชุม VDO Conference ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือท า
ความเข้าใจในสาระส าคัญและบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



- ๒๕ - 
 

 การขับเคลื่อนระดับปฏิบัติการ 
๑) การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 

สิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ ครืองาม) เป็นประธาน ได้มีค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และมีผู้แทน 
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ  
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก ากับและติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

๒) การอบรมความรู้ เ ก่ียวกับหลักการ UNGPs และแผนปฏิบั ติการฯ รวมถึง 
การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
จัดการประชุม อบรมและสัมมนา รวมท้ังได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากองค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น การประชุม
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การลงทุนที่มีความรับผิดชอบเพ่ือแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม-สังคม  
และธรรมาภิบาล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) และการดูแลห่วงโซ่
อุปทานเ พ่ือพัฒนาศักยภาพในการบูรณาการหลักการธุรกิ จกับสิทธิมนุษยชน การจัดการธุรกิจ 
ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 เป็นต้น 

นอกจากนี้ ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังได้ร่วมกับ
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก .ล.ต.) และโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดตั้ งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights 
Academy) รวมทั้งจัดท าหลักสูตรในการอบรมประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการ
จัดการอบรม รุ่นที่ ๑ ตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๘ – ๙ และวันที่ ๑๔ -๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓) การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานต่าง ๆ (ในจงัหวัดน าร่อง ๑๐ จังหวัด) เพ่ือขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับ UNDP จัดการประชุม
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้แก่ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ (ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ) ในจังหวัดน าร่องทั้ง ๑๐ จังหวัด และมีแผนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ใน ๑๐ จังหวัดน าร่องต่อไป 
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๔) การด าเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีความคิดริเริ่มจัดท ารางวัล

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
ให้ความพร้อมเป็นต้นแบบท่ีดีในการประกอบธุรกิจที่มีความรู้ผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน 
ให้กับหน่วยงานประเภทเดียวกัน โดยน าหลักการ UNGPs มาเป็นเกณฑ์ และมีคณะอนุกรรมการติดตาม  
พิจารณา และคัดเลือกองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน  
และเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  

๕) การจัดท ามาตรการและกลไกเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจเคารพ 
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการ
แรงจูงใจในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบของประเทศต่าง ๆ และประชุมหารือร่วมกับภาคธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาจัดท ารายงานการศึกษามาตรการและกลไกเพ่ือเป็นแรงจูงให้ภาคธุรกิจ  
และรัฐวิสาหกิจเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะได้ประมวลเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อก าหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

๖) การศึกษามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการปรับปรุงกฎหมาย 
และมาตรการเพ่ือป้องกันการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(Ant- SLAPP Law)  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับ UNDP อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษามาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและมาตรการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการ 
เพื่อป้องกันการด าเนินคดเีชิงยุทธศาสตรเ์พื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Anti-SLAPP Law) เพื่อเป็น
ฐานข้อมลูในการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมต่อไป 

๗) การพัฒนาระบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เพ่ือรองรับการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

๘) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้ง
การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ (ระดับภูมิภาคเอเชีย)  

ท่ีผ่านมา กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเชิญให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบให้กับประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ปากีสถาน อินเดีย ญี่ปุ่น  
และจีน ซึ่งทุกประเทศได้ชื่นชมและยอมรับบทบาทน าของประเทศไทยในด้านธรุกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
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ในทุกปีกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: ACHR) 
เป็นเจ้าภาพจัดอบรมระดับภูมิภาคอาเซียนในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในอาเซียน
ได้เรียนรู้และขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกัน  

๙) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ  
ของประเทศไทย (ระดับระหว่างประเทศ)  

ท่ีผ่านมา กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเชิญให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบในการประชุมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น UN Global Forum on Business and 
Human Rights, UN Virtual Forum on Responsible Business Human Rights, OECD Investment 
Policy Review, Webinar on Promoting Inclusive and Responsible Business for Sustainable 
Growth in Digital Society, C20  Summit, OECD multi-stakeholder for responsible agricultural 
supply chain เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย 
จัดงานสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Bangkok Business and Human Rights Week) เป็นประจ าทุกปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ  

๑๐) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เ พ่ือเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ UNGPs  
และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  
ให้กับทุกภาคส่วน  

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ  
วีดีทัศน์ โบรชัวร์ หนังสือ online media แผ่นพับ และอื่น ๆ และเผยแพรให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน 
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 ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ที่โดดเด่นในรอบ ๑ ปี (Key Achievements) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ด้านแรงงาน : ๑) การก าหนดมาตรการลดหย่อนภาษีให้ภาคธุรกิจที่จ้ างงานผู้ พ้นโทษ  
(กระทรวงยุติธรรม) ๒) การบริหารจัดการแรงงานในช่วงสถานการณ์ COVD -19 (กระทรวงแรงงาน)  
๓) การประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ในที่ท างาน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  

ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ๑) การก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์เผยข้อมูลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ One Report (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ๒) การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
(กระทรวงยุติธรรม) และ ๓) การบรรลุข้อตกลงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน 

ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน : ๑) การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. .... เพ่ือขยายขอบเขตบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. .... (กระทรวงยุติธรรม) และ ๒) การศึกษามาตรการที่เป็นรูปธรรมในการคุ้มครองนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน และการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องคดีเพื่อปิดปาก (กระทรวงยุติธรรม)  

ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติ : ๑) การเพ่ิมเงื่อนไขในการตรวจประเมิน
สิทธิมนุษยชนก่อนการให้เงินกู้ ในการด าเนินโครงการในประเทศเพ่ือนบ้าน (กระทรวงการคลัง )  
๒) การลงนามและด าเนินการตาม MOU ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ 
ยึดถือหลักการเงินที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Financing) และส่งเสริมหลักการ ESG (ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย) และ ๓) การเพิ่มอ านาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในการให้ข้อคิดเห็นแลและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหากรณีนักลงทุนไทย 
ไปลงทุนในต่างประเทศและส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน (กระทรวงยุติธรรม) 

 
 แผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 ในปี 2564  
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 

กับสิทธิมนุษยชน (ระยะครึ่งรอบ) 
- ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
- จัดท าบันทึกความตกลงเพ่ือผลักดันให้เกิดหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในระดับ

มหาวิทยาลัย 
- อบรมการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน (Human Rights 

Due Diligence: HRDD) 
- อบรมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ส าหรับนักลงทุนไทย

ในต่างประเทศ 
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- อบรมนักการทูตเพื่อดูแลปัญหาการลงทุนในต่างประเทศ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2  

  
 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ในแต่ละด้านเ พ่ือท าหน้าที่ ในการด า เนินงาน ได้แก่  คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ 
ด้านสิทธิมนุษยชน และขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน และคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าว 

จะรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผน NAP ผ่านระบบ IT ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
จัดท าขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”  

สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
๑. เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เป็นเรื่องที่มีความส าคัญกับการสร้างความรู้ความ 

เข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบและน าไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ประกอบกับปัจจุบัน 
ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ และคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจ
ว่ามีสาเหตุมาจากแรงงานต่างด้าว ซึ่งท าให้เกิดการดูถูก ดูหมิ่น และไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
และเห็นว่าจากกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนเป็นอย่างชัดแจ้ง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการป้องกันโรคดังกล่าว 

๒. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดน าร่อง ๑๐ จังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action plan on Business and 
Human Rights : NAP) เห็นว่ากระทรวงยุติธรรมควรเปิดโอกาสให้จังหวัดที่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน 
และพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจากจังหวัดน าร่อง ๑๐ จังหวัด ให้อาสาเข้ามาร่วมขับเคลื่อนภายใต้แผน NAP 
จะท าให้เกิดผลส าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องรอระยะเวลาในการด าเนินการตามกรอบแผนการ
ด าเนินงานในแต่ละปี 

 ๓. การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตาม ๓ เสาหลัก ของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights: UNGPs) โดยเฉพาะเสาที่ ๑ 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หมายถึง รัฐมีหน้าที่คุ้มครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจากองค์กรของรัฐเองหรือองค์กรภาคธุรกิจ  

ดังนั้น ตามแผนการด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวของกระทรวงยุติธรรม  ควรมีการ 
บูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของภาครัฐโดยขับเคลื่อนผ่านแต่ละกระทรวง และควรจัดท าแผนปฏิบตักิาร 
(Action Plan) ของแต่ละกระทรวงเพ่ือให้มีภารกิจขอบเขตที่ชัดเจนว่า แต่ละกระทรวงจะมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดพันธกิจ ตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งควรมีการจัดท าความเชื่อมโยงกับ ๓ เสาหลักของหลักการ UNGPs  
ให้มีความชัดเจนว่ารัฐได้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้าง 

๔. การจัดท ารายงานหรือสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่จะต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หน่วยงานที่จัดท ารายงานควรครอบคลุมถึงประเด็น  
ที่สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้มีการพิจารณาตามหลักการมาตรฐานสากล เช่น ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ การเชิญภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs)  
ให้ร่วมขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว การปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับ
ความเชื่อมั่นในระดับสากล 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
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๕. กระบวนการให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ให้ประสบผลส าเร็จได้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะต้องจัดท าแผนการขับเคลื่อนให้ตรงตามตัวชี้วัด 
ที่สหประชาชาติก าหนด โดยจัดท าตารางการน าเสนอผลการด าเนินงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มี
หน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวและจัดส่งไปยังหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือแสดงให้สหประชาชาติเห็นว่าประเทศไทย
ได้ให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง  

๖. การให้ความรู้เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน  
มีกลไกที่ส าคัญคือ การกระตุ้นหรือปฏิบัติการเชิงรุกโดยการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย เป็นต้น” รวมถึงการสร้างมาตรการทางภาษีและบัญชีโดยประสานความร่วมมือกับ 
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว 

๗. การด าเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม โดยการ 
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหรือใบรับรองแก่บุคคลที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบท่ีมีตราสัญลักษณ์กระทรวง
ยุติธรรม คณะกรรมาธิการจึงมีข้อห่วงกังวลว่า หากต่อมาองค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลถูกร้องเรียนกรณี 
ไม่ด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนหรือหลักเกณฑ์ของโครงการ ซึ่งอาจจะส่งกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือ เกียรติภูมิหรือภาพลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมได้ ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณา
เรื่องการมอบโล่รางวัลและใบรับรอง รวมถึงการติดตามตรวจสอบบริษัทหรือองค์กรที่เคยได้รับรางวัล 
ตามโครงการดังกล่าว 

ส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการออกเครื่องหมายการค้าหรือ
ตราสัญลักษณ์รับรองการประกอบธุรกิจ กระทรวงยุติธรรมควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว
เพ่ือให้น าหลักเกณฑ์เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปพิจารณาประกอบการให้เครื่องหมายการค้าหรือตรา
สัญลักษณ์ดังกล่าวด้วย  

๘. การขับเคลื่อนงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ในระดับพื้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีโครงการน าร่องใน ๑๐ จังหวัด เพ่ือการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กองทุนยุติธรรม เยียวยาผู้เสียหายและจ าเลย ตลอดจน 
การคุ้มครองพยาน ซึ่งโครงการน าร่องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม ควรมีการ
เพ่ิมพ้ืนที่น าร่องในระดับพ้ืนที่ เป็นบ้าน วัด มัสยิด และโรงเรียน เพ่ือแสดงให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นว่า
หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับทุกศาสนา 
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ส่วนที่ ๓  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 

 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ

กระทรวงยุติธรรม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหัวใจส าคัญคือ “การสร้างความ

เป็นธรรม เสริมความเป็นไทย” ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพ้ืนที่ของกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมควรสร้างความเป็นธรรม  
โดยเริ่มต้นจากการให้บริการภาครัฐด้วยความเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมกันในทุกเชื้อชาติ และศาสนา  

๒. ในระหว่างการรอกฎหมายมีผลใช้บังคับ หน่วยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ควรมีข้ อปฏิบัติ 
หรือแนวทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนในพ้ืนที่ โดยการจัดให้มี
คณะกรรมการในระดับพื้นที่ (ต าบล หมู่บ้าน) ด าเนินการก าหนดข้อปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่
ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเหมาะสม เพ่ือสร้างการรับรู้และมาตรการในการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์เดิมขึ้นอีก  

๓. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมหรือส านักงานยุติธรรมในระดับพ้ืนที่ต้องให้
ความส าคัญโดยการลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองเรื่องความเดือดร้อน 
ของประชาชนตั้งต้นทาง ซึ่งถือว่าเป็นการท างานในเชิงรุก ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น 
แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น  

 
 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในภาพรวมต่อการด าเนนิงานด้านสิทธิมนุษยชน 
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การเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนกระทรวงยุติธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อน
เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” และ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการจะด าเนินการ ดังนี้  

 ติดตาม เร่งรัดและขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม (ฉบับที่  . .) พ.ศ. .... และการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่อยู่ภายใต้หน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 ในส่วนของการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการจะต้องให้ความส าคัญในการติดตาม 
ผลักดันและขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ดังนั้น การขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ จะได้มีการเชิญผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาให้ข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้สร้างความเข้าใจและเพ่ือให้
ร่างพระราชบัญญัติเกิดผลใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 ส าหรับการขับเคลื่อนเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
ระดับประเทศ เนื่องจากสามารถยกระดับเศรษฐกิจของภาคเอกชนและภาคธุรกิจของประเทศไทย  
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้มีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ต้องร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เป็นต้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนเรื่ อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”  
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยเกิดการยอมรับในระดับนานาประเทศ 
 

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

สรุปการหารือ เรือ่ง การปฏิรูปกระบวนการยตุธิรรม และ เรือ่งธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน 



 
 

ส่วนที่ ๔  
สรุปการเดินทางเขา้เยี่ยมเยือนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม  
 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

 
        พันต ารวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล 
ผู้ อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์   
ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมว่า  
ในนามผู้ บริ หารและ เ จ้ าหน้ าที่ สถาบั น 
นิติวิทยาศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริ โภค วุฒิสภา  และ 
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน 
 และสิทธิ เสรีภาพ เดินทางมาเยี่ยมเยือน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ จะกล่าวถึงภารกิจงานในภาพรวมของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกองพัฒนาระบบติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ตลอดจน  
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น วิธีการและขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ศพ เป็นต้น 
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นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้กล่าววัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมเยือนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่า  
ในนามของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา รู้สึกยินดี  
เป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการเป็นอย่างดี ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
ในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ และเป็นหน่วยงาน
ทางเลือกให้แก่ประชาชนและผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ การอ านวยความ
ยุติธรรม รวมทั้งเพ่ือให้ก าลังใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
  โดยที่ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้เชิญผู้แทน 
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมถึงแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว เช่น การพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในระดับประเทศ  
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน การจัดการเกี่ยวกับระบบการตรวจพิสูจน์สัญชาติ การบูรณาการความร่ วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างวุฒิสภาและกระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายว่า
ด้วยระบบนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์คนหาย คนนิรนามและศพนิรนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
ตนในฐานะคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิแลเสรีภาพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่าง
จริงจัง รวมทั้งคณะอนุกรรมาธิการได้มีการศึกษาและติดตามความคืบหน้ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ ์และการตรวจพิสูจน์สัญชาตขิองกลุ่มคนไร้รฐัไรส้ัญชาต ิซึ่งมีความเกี่ยวขอ้ง
กับการตรวจพิสูจน์สารพันธุ์กรรม การตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่ความเชื่อมโยงกับการท างานของสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้  จึงขอความร่วมมือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการในโอกาสต่อไป
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ภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  คือ การให้บริการตรวจพิสูจน์เพ่ือให้ทราบความจริง  
โดยน าหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ และการแพทย์มาใช้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการอ านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ รวมทั้ง 
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ หน้าที่และอ านาจของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์คนหาย และศพนิรนามเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทยยังมีข้อจ ากัด 
และเข้าถึงข้อมูลได้ยากจึงท าให้การค้นหาคนเป็นไปด้วยความล าบาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) 
จึงได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า “U-NAI (อยู่ไหน)” เพ่ือเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างรัฐ 
และประชาชนด้วยคุณสมบัติที่สามารถท าได้ทั้งรับแจ้ง ประกาศ ไปจนถึงติดตาม คนหาย คนนิรนาม  
และศพนิรนาม อย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และรวดเร็วมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่เด็ก คนชราที่หายไปได้รับ
ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ประกอบกับหากแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า  
“U-NAI (อยู่ไหน)” สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงจะท าให้การวางแนวทางตรวจสอบคนหายและการติดตาม
คนหาย คนนิรนามและศพนิรนามของประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 

หน้าทีแ่ละอ านาจของสถาบันนิตวิทิยาศาสตร ์
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จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ลดความ 
เหลื่อมล้ าในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กระทรวงยุติธรรม 
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ตรวจพิสูจน์และพัฒนามาตรฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการรับแจ้งคนหาย จัดท าฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามคนหายและศพนิรนาม หน้าที่และอ านาจดังกล่ าวเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพ 
นิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งขับเคลื่อนการท างานโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และ 
การพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ทั้งนี้ ค.พ.ศ. มีแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ  
การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ลายพิมพ์นิ้วมือ การวิเคราะห์กระดกู และการจัดท า
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ หากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายจะท าให้การจัดเก็บระบบ
ฐานข้อมูลมีกฎหมายรองรับ สนับสนุน การติดตามบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการติดตามด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของแต่ละ
หน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการจัดท านโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย  
คนนิรนาม และศพนิรนาม กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม โดยก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจการด าเนินงานตามนโยบาย ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ : บูรณาการและพัฒนามาตรฐานงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม  
เพื่ออ านวยความยุติธรรม ธ ารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อมั่นของประชาชน 

- พันธกิจ : ๑) ยกระดับมาตรฐาน ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านคนหาย คนนิรนาม  
และศพนิรนาม ๒) พัฒนาเครือข่ายการท างานและความร่วมมือในการให้บริการงานด้านคนหาย คนนิรนาม 
และศพนิรนามอย่างทั่วถึง ๓) บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม และ ๔) ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 

ทั้งนี้ ปัจจุบันแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามได้ผ่านการ
พิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอต่อ  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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๑. การประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตาม  

คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและให้เกิดความ 
เป็นธรรมในสังคมไทย แต่การด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามมีจ านวน  
เ พ่ิมมากขึ้นทุกปี และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม  
หลายหน่วยงาน ไม่มีศูนย์กลางการด าเนินการ ท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
มูลนิธิกระจกเงา กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย
และพิสูจน์ศพนิรนามในลักษณะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และส านักงานอัยการสูงสุด และองค์กร 
ภาคประชาสังคมที่เข้ามาสนับสนุน เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ มูลนิธิกระจกเงา 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นต้น จึงได้มีการออกระเบียบส านักนากยกรัฐมนตรีดังกล่าวมาใช้บังคับกับ
หน่วยงานของรัฐในการติดตาม สืบสวน สอบสวน หรือพิสูจน์เกี่ยวกับคนหายและศพนิรนาม เพ่ือให้ 
การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานตดิตามคนหาย 

และการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย 
และการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย  
และการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน โดยผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ เพ่ือให้การบริหารงานการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย  
และการพิสูจน์ศพนิรนามเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ค.พ.ศ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย  
และการพิสูจน์ศพนิรนาม จ านวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดท านโยบาย แผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ 
จัดท ามาตรฐาน การตรวจพิสูจน์พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 
รวมทั้ง การตั้งคณะท างานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เข้ามามีบทบาท 
และร่วมด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการด าเนินการติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม 
มิใช่มีแต่เพียงภาครัฐเท่านั้น แต่ยังมีภาคประชาสังคมที่ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว 
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๑. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยกองพัฒนาระบบการติดตาม 

คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ ค.พ.ศ. ให้ด าเนินการ  
ปรับแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์  
ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- เพ่ิมนิยามค าว่า “คนนิรนาม” เนื่องจากเดิมระเบียบฯ มุ่งเน้นเฉพาะคนหายและ 
ศพนิรนามเป็นส าคัญ แต่ปัจจุบันจะมีกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งคือ คนนิรนาม ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่ยังมีชีวิต 
แต่ไม่ทราบตัวตนว่าเป็นใคร เช่น กลุ่มคนผู้สูงวัยที่มีภาวะความจ าเสื่อม ผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุและสมอง 
ได้รับความกระทบกระเทือนจนไม่สามารถบอกได้ว่าตนเองเป็นใคร และผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น โดยกลุ่มคน
ดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

- เพ่ิมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒ คน ได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสังคม
สงเคราะห์ 

- เพ่ิมแนวทางการปฏิบัติส าหรับคนนิรนามเพ่ือให้สอดคล้องกันการเพ่ิมนิยามค าว่า  
“คนนิรนาม”  

ทั้งนี้ ปัจจุบันการแก้ไขระเบียบฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหา
เรื่องกฎหมายว่าด้วยการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม มีฐานข้อมูลที่กระจัดกระจาย  
และไม่มีศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงได้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางเพ่ือเป็นฐานข้อมูลรวมในเรื่องการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของ 
ประเทศไทยเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลเดียวกันได้ทั่วประเทศ และปัจจุบันสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการแบ่งคดีออกเป็น ๓ ประเภท 
ตามตาราง ดังนี้ 

 
 

ประเภทคดี 
 

ทั้งหมด  
 

ปิดด าเนินการ  
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ 

คดีศพนิรนาม ๔,๘๐๑ ๒,๓๔๔ ๒,๔๕๗ รับโดยตรง ๔,๗๖๖ ราย 

รับผ่าน ค.พ.ศ. ๓๕ ราย  

คดีคนหาย ๗๒๙ ๔๐๘ ๓๒๑ รับโดยตรง ๕๙๖ ราย 

รับผ่าน ค.พ.ศ. ๑๓๓ ราย 

คดีคนนิรนาม ๙๕๒ ๕๖ ๘๙๖  
รวม ๖,๔๘๐ ๒,๘๐๘ ๓,๖๗๔  

การด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันนิตวิทิยาศาสตร ์
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 ๓. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “อยู่ไหน” (Mobile Application U-NAI) เพ่ือช่วยเหลือติดตาม
คนหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจะได้รับการแจ้งเตือน 
จากแอพพลิเคชั่นเมื่ออยู่ในรัศมีของต าแหน่งการหายระยะไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร  
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๔. การตรวจพิสูจน์คนนิรนาม กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการ 
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกบักรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์เกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและคนนิรนามที่ เป็นผู้สูงวัย การค้ามนุษย์ ขอทาน  
ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยบกพร่องทางสมองที่เกิดจากอุบัติเหตุ และกรณีอื่น ๆ 

๕. การบริหารจัดการศพนิรนาม กรณีที่พิสูจน์ศพแล้วและยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ 
ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดปัญหา คือ  

๑) ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลศพนิรนามของประเทศไทยและข้อมูลแยกส่วนกัน  
๒) การด าเนินการด้านศพนิรนามส่วนใหญ่จะอยู่ในการดูแลของหน่วยงานภาคประชาสังคม 

เช่น มูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการก ากับดูแลการจัดเก็บศพนิรนามของหน่วยงาน
ดังกล่าว  

๓) ยังไม่มีมาตรฐาน แนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนของภาคประชาสังคม  
๔) ขาดเวทีกลางส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่มีภารกิจในการด าเนินการจัดการ

ศพนิรนาม เพ่ือให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น ภาครัฐควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
แนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการศพนิรนามรองรับ  
การปฏิบัติงาน 
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 ๖. ทิศทางการพัฒนางานในอนาคตของกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ 
ศพนิรนาม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 - ยกระดับศักดิ์ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตาม  
คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นระดับพระราชบัญญัติ 
 - จัดตั้งศูนย์กลางฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามประเทศไทย 
 - ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม  
โดยการจัดท ามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน /การน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล/
การจัดการศพนิรนามที่ยังไม่สามารถพิสูจน์บุคคลได้ 
 - สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กร และมูลนิธิให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  
 ๗. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ การขาดความร่วมมือ การประสานงาน 
และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีกฎหมายด้านการจัดการศพนิรนาม คนนิรนาม  
ที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร และข้อมูลจ าเป็นที่ใช้ในการพิสูจน์บุคคล รวมทั้งบทบาทภาคประชาสังคม องค์กร  
และมูลนิธิ ยังขาดกฎหมายและงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
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นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ  

ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังนี้ 
๑. การด าเนินงานด้านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานภายใน  

ที่รับผิดชอบหรือไม่ และมีการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
๒. กรณีปิดการด าเนินการเรื่องคดีศพนิรนาม คดีคนหาย และคนนิรนาม หมายถึงกรณีใด 
๓. กรณีการปิดการด าเนินการในคดีคนนิรนาม จ านวน ๕๖ ราย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ได้มีการติดตามผลหรือด าเนินการให้คนนิรนามดังกล่าวได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือมีการส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้คนนิรนามมีกฎหมายรองรับหรือไม่ อย่างไร 

พันต ารวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต่อ 
ที่ประชุมว่า ในส่วนของการด าเนินการเรื่องการตรวจพิสูจน์สัญชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะมีหน่วยงาน
ภายในที่รับผิดชอบคือ กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มนิติเวชคลินิก โดยในทางปฏิบัติการรับเรื่องของกลุ่ม
คนไร้รัฐไร้สัญชาติเพ่ือตรวจพิสูจน์สัญชาติจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก
ตามชายขอบของประเทศไทย และเมื่อกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องแล้วจะส่งเรื่อง ไปยังกระทรวงยุติธรรม 
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นหน่วยงานตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวคือ ข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอตรวจพิสูจน์สัญชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ภาครัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการลงพ้ืนที่ตามชายขอบในการ
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม เพ่ือให้ทราบถึงอัตลักษณ์และให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับสัญชาติและเกิดสิทธิ 
ที่พ่ึงได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยต ารวจเอกหญิง รัชดาภรณ์  มรม่วง ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหาย
และการพิสูจน์ศพนิรนาม ได้ให้ข้อมูลดังนี้ 

๑. กรณีปิดการด าเนินการเรื่องคดีศพนิรนาม คดีคนหาย และคนนิรนาม 8nv  
๑) กรณีที่ศพนิรนามสามารถพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าศพดังกล่าวเป็นใคร โดยหลักการแล้ว

ศพนิรนามจะมี ๒ กรณี ได้แก่  
(๑) ศพที่มีชื่อ เมื่อพิสูจน์ศพเสร็จแล้วก็จะส่งคืนไปยังญาติของผู้เสียชีวิต  
(๒) ศพนิรนามที่ไม่ปรากฏชื่อและไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ศพเน่า ศพกระดูก 

เป็นชิ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งศพประเภทดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการการตรวจพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล 
ในการเก็บสารพันธุกรรม เก็บลายนิ้วมือและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์อื่น และน าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและ  
ตรวจเปรียบเทียบคนหายที่ญาติได้แจ้งคนหายไว้  

ประเด็นหารอื 
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๒) ส าหรับการปิดการด าเนินการในคดีคนหาย เช่น ญาติพบตัวแล้ว คนหายกลายเป็น  
ศพนิรนาม เป็นต้น  

๓) การปิดการด าเนินการในคดีคนนิรนาม สถานบันนิติวิทยาศาสตร์จะด าเนินการ 
เก็บอัตลักษณ์บุคคลที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยการเก็บสารพันธุกรรม ลายพิมพ์นิ้วมือและน ามาเปรียบเทียบฐานลายนิ้วมือของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย แต่ปัจจุบันสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมได้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม จึงท าได้แต่เพียงการจัดเก็บสาร
พันธุกรรมเท่านั้น  
 อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือกับกรมการปกครองก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า
บุคคลดังกล่าวเป็นใคร เนื่องจากคนนิรนามยังเป็นคนที่มีชีวิต เมื่อตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ 
และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองจะท าให้ทราบว่าคนนิรนามเป็นใครเนื่ องจากเคยมาท า 
บัตรประชาชน จากนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสานงานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เพ่ือแจ้งให้ญาติของคนนิรนามมากลับภูมิล าเนา หรือด าเนินการอื่นใด เพ่ือให้คนนิรนาม 
ได้เข้าสู่การรับบริการภาครัฐขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิอันพ่ึงได้ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การเข้ารับการ
รักษาพยาบาล การศึกษา เป็นต้น  

๒. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีภารกิจในการด าเนินงาน ๒ ฐานะ ได้แก่  
๑) ในฐานะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์บุคคลและหากทราบ

ตัวตนของบุคคลหรือศพนิรนามแล้ว ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว  
๒) ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย  

และการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม รวมถึงกรณีที่ตรวจพิสูจน์ทราบแล้ววา่คนหายหรอืคนนิรนาม
เป็นใครและแจ้งให้ครอบครัวหรือญาติมารับแต่ญาติไม่มารับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะเลขานุการ 
ค.พ.ศ. จะต้องด าเนินการคุ้มครองสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
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  คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ควรยกระดับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตาม 
คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีกฎหมายรองรับการบริการ
จัดการกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเกิดความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

๒. ประเด็นทิศทางการพัฒนางานในอนาคตของกองพัฒนาระบบการติดตามคนหาย 
และการพิสูจน์ศพนิรนามที่จะน าระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบประมวลผลวิเคราะห์เชิงลึก (Artificial 
Intelligence: AI) มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกี่ยวกับ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานภาคเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร เช่น บริษัท  
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นต้น 
เพื่อเป็นการบูรณาการท างานและประหยัดค่าใชจ้่ายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 


