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สวัสดี
ท่ า นรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการต่ างประเทศ
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ UN Resident Coordinator ประจาประเทศไทย เอกอัคราชทูต
ประจาประเทศไทย ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่า ประธาน Global Compact Network
Thailand และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
วันนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเรามาร่วมกันในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่ ไ ด้ ม าเป็ น ประธานจั ด งาน เพื่ อ ประกาศวาระแห่ ง ชาติ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนร่ ว มขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันนี้
๑. นโยบำยรัฐบำลในเรื่องสิทธิมนุษยชนและควำมสำคัญของกำรประกำศวำระแห่งชำติ
ปัจจุบัน สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ทุกประเทศในโลกนี้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะองค์กร
ระหว่างประเทศ เพราะว่าเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ที่จะช่วยทาให้เกิดสันติภาพและ
ความเจริญก้าวหน้าต่อมวลมนุษยชาติ แต่ ที่ผ่านมาจะยังคงมีปัญหาอยู่บ้าง ที่พวกเราจะต้องขับเคลื่อนและ
ดาเนินการต่อไปให้ได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะเข้ามาในช่วงระยะเวลาอันจากัด แต่รั ฐบาลก็พยายามจะเริ่มต้น
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล
รั ฐ บาลไทยมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่น ในการที่จะส่ งเสริม คุ้ มครองสิ ทธิมนุษ ยชนอย่า งจริงจั ง
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น กั บ นานาประเทศและประชาชนคนไทยด้ ว ย รวมไปถึ ง ชาวต่ า งชาติ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
ประเทศไทย ที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพียงเพราะต้องการให้ประเทศไทยนั้นเกิด ความสงบสุข สันติสุข
ทุกคนมีความรัก ความสามัคคี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น ดังนั้น
การมีสิทธิเสรีภาพสิ่งสาคัญคือ จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น โดยคานึง ถึงหลักการปฏิญญาสากล
ว่าด้ว ยสิ ทธิมนุ ษยชน ในฐานะที่ป ระเทศไทยเป็นภาคีส มาชิกองค์การสหประชาชาติและการเข้าเป็นภาคี
สนธิสั ญญาระหว่ างประเทศด้านสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่งที่ผ่ านมานั้น รัฐ บาลนี้ก็ ไม่ได้ ล ะเลยต่อ การดาเนิ นการ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยมี บั ญ ญั ติ ชั ด เจนในรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเรามั ก จะไปอ้ า งถึ ง แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช
อาณาจักรไทย ทั้งที่เป็นกฎหมายหลักของประเทศ แต่ ยังมีกฎหมายลูกอีกจานวนมากที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิ เสรีภาพนั้นมีพระราชบัญญัติอยู่หลายฉบับด้วยกัน ที่ควรศึกษาให้ละเอียดด้วย
ไม่งั้นความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น เพราะกฎหมายลูก ที่มีอยู่มากมายก็ไม่ได้นาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น จะไปอ้างอิง
เฉพาะรั ฐ ธรรมนูญ อย่างเดีย วก็คงไม่ถูกต้อง โดยแต่ล ะประเทศก็คงประสบเช่นกัน เพราะทุกประเทศก็มี
กฎหมายของตนเอง ที่มีลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีดาเนินงานในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอย่างจริงจัง จะเห็นได้จาก การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้าในด้านต่าง ๆ การประกาศใช้กฎหมายในหลายฉบับ ตลอดจนการประกาศใช้
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) เพื่อส่งเสริม คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

~๒~
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่ง จะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน เพราะฉะนั้น รัฐบาลจะทางานโดยเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่ง คงเป็นไปไม่ได้ เพราะทุกคนต้องอยู่ด้วยกัน ซึ่งผมไม่ต้องการให้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ทาให้
เกิดความขัดแย้งหรือ ทาให้เกิดความไม่เข้าใจ เกิดความสับสนในประเทศของเราและของทุกประเทศในโลก
ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนจะต้องร่วมมือกันลดความขัดแย้งที่เกิดจากกฎหมายให้ได้
ล่าสุดคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวัน ที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ เห็นชอบและประกาศเป็นวาระ
แห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยในวันนี้ ประเทศไทยก็
ได้ยกระดับสิทธิมนุษยชนให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วย คงไม่ใช่เป็นเรื่องความ
ขัดแย้งหรือการสร้างความเหลื่อมล้า ไม่เป็นธรรมเพียงอย่างเดียว แต่วันนี้เราจะพัฒนาประเทศและโลกใบนี้ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรม Thailand 4.0 และที่จะต้องเตรียมความพร้อม
รองรับ 5.0 ในอนาคต เพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการประกอบธุรกิจที่
จะต้องคานึงถึงสิทธิมนุษยชนด้วย ซึ่ง มีกรอบนโยบาย ๓ หลักการสาคัญ คือ เคารพ คุ้มครอง และเยียวยา
เนื่องจาก เพราะหนีพ้นที่เรื่องสิทธิมนุษยชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันและอนาคต
ฉะนั้นถ้าเราสามารถดาเนินการในเรื่องนี้ไปด้วยได้ ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่จะใกล้หมดวาระวงในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ และก็เตรียมความพร้อมที่จะประกาศใช้แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goal : SDGs) ตามเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ในอีก ๑๕ ปี ที่ต้องเดินหน้าต่อไป
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
การประกาศวาระแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการชูประเด็นสาคัญที่จะนาหลักของสิทธิมนุษยชน เข้ามาช่วย
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ให้บังเกิดผลได้อย่างไร ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เน้นการมีส่วนร่วม การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนา
มีส องประเภท กล่ าวคือ ประเภทหนึ่ งในลั กษณะไม่คานึงถึงสิ่ งแวดล้ อมมากนัก ก็อาจจะทาให้ การเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างเร็ว ส่วนประเภทที่สองการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมมาก บางครั้งก็ส่งผลให้การเติบโต
ของเศรษฐกิจมีความล่าช้า เพราะฉะนั้นทาอย่างไรที่จะนาทั้งสองหลักการนั้นมาประกอบกัน เป็นนโยบาย
ในเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไปกับการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมไปด้วย และขณะเดียวกั นก็พัฒนาเศรษฐกิจ
ไปสู่ 4.0 ด้วย ถ้าทาทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เราก็จะสามารถใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศที่มีอยู่อย่างจากัด
นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและธารง รักษาไว้เพื่ออนาคตได้ด้วย
นโยบายสาคัญประการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสาคัญก็คือ สิทธิมนุษยชน กับการประกอบธุรกิจที่กล่าว
ไปแล้ว เพราะธุรกิจนั้น คือพลังสาคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วันนี้ในแต่ละประเทศ
ก็ประสบกับความเหลื่อมล้าในเรื่องอาชีพ รายได้ สั ดส่วนผู้มีรายได้สูง สัดส่วนผู้เป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของ
กิจการ การประกอบกิจการบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ นั่นคือความแตกต่าง ที่จะทาอย่างไรให้เกิดความเท่ากันได้
หรือไม่ แต่ผมคิดว่า มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้เกิดความเท่าเทียมกันตรงนี้ เพราะจริง ๆ ความเท่าเทียมก็คือ
การทาให้ทุกคนเข้าถึงโอกาส เข้าถึงช่องทาง นั่นถึงจะเรียกว่า “ความเท่าเทียม” แต่สาหรับในส่วนของ
“ความเป็นธรรม” ก็ต้องคานึงถึง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ลาบากเดือดร้อนมากกว่าผู้ที่ลาบากเดือดร้อนน้อยกว่า
ส่วนนี้ก็คือหลักการของสองคาที่ว่า ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ไม่ได้หมายความว่าความเท่าเทียมคือ
ทุกคนจะต้องรวยเท่ากัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะในโลกที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทุกวันนี้ นั่นคือข้อเท็จจริง
เพราะฉะนั้น ต้องคานึงถึงหลักการเหล่า นี้ด้วย การที่เราจะประกอบการธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและเคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามความเหมาะสม ถู ก ต้ อ งและข้ อ ส าคั ญ ก็ คื อ
ตามหลักศีลธรรมอันดี ตามหลักการของทุกศาสนาที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ

~๓~
๒. ทิศทางวาระแห่งชาติ
การประกาศวาระแห่งชาติในวันนี้ เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการที่จะทาให้ “สังคมไทยเป็นสังคม
ที่ส่ งเสริ ม สิท ธิ เ สรี ภ าพและความเท่ า เที ยมกัน โดยค านึ งถึ งศั ก ดิ์ศ รี ค วามเป็น มนุ ษ ย์ เพื่ อ น าไปสู่ สัง คม
สันติสุข” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดี แต่ในข้อเท็จจริงอย่างที่ได้นาเรียนไปแล้ว พื้นฐานของคนไม่เท่ากัน จะทาอย่างไร
เพราะว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์ มีสิทธิเสรีภาพ มีชีวิตอยู่ แต่จะอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร
ซึ่ง เป็ น สิ่ ง ที่เ ราอาจจะต้ อ งไปดาเนิ น การต่ อ ให้ เ กิ ด ผล ที่ รั ฐ บาลจะต้ อ งร่ว มมื อ กั บ ภาคประชาชน เอกชน
ประชาสังคม ภาคธุรกิจในการทางาน ภายใต้กรอบนโยบาย ถอดรหัสวาระแห่งชาติ ๔ สร้าง ๓ ปรับ ๒ ขับ
๑ ลด เพื่อมุ่งไปสู่กุญแจสู่สังคมสันติสุข ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว สังคมสันติสุขจะเกิดขึ้นหรืออยู่ด้วยได้อย่างไร
ก็คงต้องอยู่ที่มนุษย์ อยู่ด้วยคน ประชาชน รัฐบาล เจ้าหน้าที่ อยู่ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทั้งหมด นั่นแหละที่จะร่วมมือกันทาให้ประเทศ และทุกประเทศมีความมั่นคง สงบสุข ถ้าตราบใดที่เราไม่มี
ความมั่นคง ไม่มีสันติสุข ก็จะพัฒนาไปไม่ได้อย่างแน่นอน และจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้ง ไปทั้งโลก
ซึ่งในเวลานี้ หลายประเทศก้าวพ้นตรงนี้ไปแล้ว ขณะเดียวกันปัจจุบันกฎ กติกาก็มากขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อจะ
พิจารณาประเทศใดก็ตามก็ควรดูให้ครบถ้วน ว่าแต่ละประเทศมีปัญหาอะไรที่มีความแตกต่างกันบ้าง ซึ่งจะไม่
เหมือนกันตามแต่บริบทสังคมของประเทศนั้น ๆ สาหรับรัฐบาลนี้ยืนยันที่ผมพยายามผ่อนคลาย พยายามที่จะ
ทาทุกอย่างให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุด เพื่อไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน และมีความเป็นสากล
ผมก็หวังว่าทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จะร่วมมือกันนากรอบนโยบาย
ของวาระแห่งชาตินี้ ไปเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน และบูรณาการการทางานร่วมกัน การบูรณาการ
ร่วมกันกล่าวคือ การนาเป้าหมาย รวมถึงนาปัญหา อุปสรรค ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย
ที่แ ต่ล ะหน่ ว ยงานไม่ค วรยึ ด ถือ แต่แ นวทาง กฎ กติ กา กฎหมาย ของตนเองเพี ยงอย่ างเดี ย ว รวมถึ งต้ อ ง
น าอุ ป สรรคของทุ ก หน่ ว ยงานมาบู ร ณาการร่ ว มกั น ด้ ว ย ในการจะขั บ เคลื่ อ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไปพร้ อ มกั บ
การประกอบธุรกิจ หรือการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ และต้องพิจารณาถึงการนาประชาชนที่เหลื่อมล้า ไม่เป็นธรรม
เหล่านั้น จะยกระดับขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าต่างคนต่างรักษากติกาของตัวเอง ก็ไม่อาจทาได้ทั้งหมด เหมือนที่เคย
ท ากั น มาแล้ ว ทั้ ง โลกใบนี้ ถึ ง ส่ ง ผลให้ ณ วั น นี้ ก็ ยั ง คงเกิ ด ความขั ด แย้ ง มากมาย หลายประเด็ น ด้ ว ยกั น
เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทาวันนี้ ก็มุ่งหวังให้กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของทุกภาคส่วนในอีก ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) นี้ เพื่อให้เกิดผล
ที่เป็นรูปธรรม และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและรวมพลัง ในการส่งเสริมคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน
อย่างจริงจัง
๓. ความมุ่งมั่นและจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกคนทราบดีว่าวันนี้ ก็ยังมีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอยู่ ในหลายแห่ง รัฐบาลไทย
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายาม ส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการที่จะส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่นานาประเทศ ทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง และพยายามลดปัญหาที่เกิด
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มที่ลดลง สิ่งที่รัฐบาลนี้ได้คิด
ผมก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบ
สิ่งแรก คือ เราจะต้องแก้ไขปัญหาและกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเสียก่อน และเป้าหมายที่สาคัญของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน นั้น ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง กลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ที่อ่อนแอ
มี ร ายได้ น้ อ ย กลุ่ ม แรงงาน กลุ่ ม ชาติ พั น ธ์ กลุ่ ม นั ก โทษ หากติ ด ตามดู จ ะเห็ น ว่ า กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ เ ราได้ มี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานไปมากพอสมควรในรัฐบาลนี้

~๔~
ส่วนที่สอง ที่เราจะต้องกาหนดให้ชัดเจนคือ ประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต้องให้ความสาคัญ
ในด้าน เช่น แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ที่อยู่อาศัย กระบวนการยุติธ รรม สิ ทธิชุมชน
การเมืองและการปกครอง ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ สิ่งที่รัฐบาลดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
พบว่า ยังคงมีปัญหาอยู่มากมาย ที่สาคัญ ที่สุดคือ เรื่องของการเมือง เราจะทาอย่างไรระหว่างการเมืองกับ
กฎหมาย ที่จะต้องทาให้เกิดความสมดุล กันให้ได้ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เป็นประชาธิปไตย ซึ่งการตรวจสอบปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในบางครั้ง พบว่า หลายอย่างประชาชนที่ถูก
ดาเนินคดีไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูก ขณะเดียวกัน ก็มีผู้นาที่ไปขับเคลื่อน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึง
ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ที่เป็นประเด็นอยากจะฝากไว้ อีกประการหนึ่งก็คือ ในเรื่อง
ของวัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ ศาสนา สาธารณสุข เสรีภาพ การสื่อสาร สื่อมวลชน ที่พวกเราจะต้อง
ช่ว ยกัน สร้ า ง เรี ย กว่ า “ความปรองดองสมานฉั น ท์ ” ให้ ไปด้ ว ยกัน เฉพาะรั ฐ บาลท าเพี ยงล าพัง ไม่ อาจ
ดาเนินการไปได้ หลายประเทศอย่างที่ได้นาเรียน เมื่อมีปัญหาภายในประเทศก็ต้องมีผู้นาขึ้นมา ซึ่งจะเป็นผู้นาที่
ดีหรือไม่ดี ส่วนนี้ไม่อาจทราบได้ แม้แต่ผมเองก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้นาที่ดีที่สุด แต่ ผมก็มีเจตนารมณ์อัน
มุ่งมั่นที่จ ะแก้ไขปั ญหาของประเทศนี้ให้ได้ ดังนั้น จะต้องสื่อสารด้วยกันทั้งสองทาง หากมีประเด็นปัญหา
ก็แจ้งมา ทางรัฐบาลก็จะตรวจสอบให้ แต่เมื่อมีข้อเท็จจริงเป็ นอย่างไรก็ต้องจบลงแค่นั้น กฎหมายกาหนดไว้
อย่างไรก็ต้องตามนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นใครก็ตาม รัฐบาลจะลงโทษสถานหนัก สาหรับผู้ที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น จึง ขอให้แยกให้ออกว่า อะไรคือการละเมิดกฎหมาย อะไรคือ ละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น
อะไรคือเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นบาง ๆ ที่อยู่ใกล้กัน ที่อ ยากฝากให้ทุกคนช่วยกัน
ดูแลด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาไปให้ได้ วันนี้รัฐบาลนี้ พยายามทาทุกอย่าง ทั้งเปิดช่องทางและรับเรื่องร้องเรียน
ทุกเดือน โดยได้สั่งการให้มีการสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมาว่า มีคดีความอะไรบ้าง เพื่อจะได้
จัดการแก้ไขปั ญหาไป ซึ่งก็ส ามารถแก้ไขปัญหาไปได้มากพอสมควร ส่ว นหนึ่งก็คือ “ความไม่รู้กฎหมาย”
ส่ว นที่สองมี การน าไปบิด เบือน ก็ส่ งผลให้เกิดปัญหาแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น การเมือง ปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เศรษฐกิ จ ทุ ก อย่ า ง ทุ ก วั น นี้ เราต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ โดยเฉพาะกั บ สื่ อ โซเชี่ ย วมี เ ดี ย
ให้มากขึ้น ที่เราต้องมีภูมิต้านทานของเราเอง ในการที่จะรับรู้ รับฟัง แยกแยะอะไรผิดอะไรถูก หลักคิดตรงนี้
สาคัญที่สุด ที่ต้องสร้างหลักคิดให้กับประชาชนให้ได้ ไม่จาเป็นต้องมาชอบรัฐบาล แต่เราต้องรักประเทศของเรา
ไม่ว่าจะประชาชน นักธุรกิจ เจ้าหน้ าที่ ข้าราชการ สื่ อมวลชน ทุกคนต้องรักประเทศของเรา เราต้องรู้ว่า
จะทาอย่างไรให้ประเทศเราเป็นสังคมที่สันติสุข เพราะฉะนั้น หลายคนอาจจะทาโดยไม่รู้กฎหมาย อาจจะทาผิด
แต่ บ างครั้ ง ก็ มี เ จตนาดี ซึ่ ง ลื ม ไปว่ า อะไรคื อ ผิ ด กฎหมาย และขั้ น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น
โลกโซเชี่ยวมีเดีย ค่อนข้างที่จ ะกว้างขวาง และรวดเร็ว การตัดสิ นอะไรต้องใช้วิจารณญาณ เพราะทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้หมดอย่างเสรี ทั้ง ตารวจ อัยการ ศาล ประชาชนทั่วไป แต่บางอย่างอาจไม่ใช่
หรือไม่จริง ซึ่งเมื่อไม่มีความรู้อย่างแท้จริง ก็วิพากษ์ วิจารณ์ ตัดสินกันไป และทาให้หลายอย่างเกิดความวุ่นวาย
เกิดปัญหากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสของคนอื่นหายไปเช่นกัน ทาให้
คนอื่นไม่มีความสุข เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงด้วยไม่ใช่มองในแง่ประเด็นเดียว โดยรัฐบาลของ
ประเทศใดก็ตามไม่มีใครอยากทาร้ายหรือรังแกประชาชน โดยเฉพาะประเทศไทย เป็นประเทศที่นับถือศาสนา
พุทธมากกว่า ร้อยละ ๙๐ ไม่ได้สอนให้คนเป็นอย่างงั้น ซึ่งในสังคมก็ ต้องมีทั้งคนดีและไม่ดี เราต้องแยกกัน
ให้ออก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นเรื่องหลัก ๆ ที่ประเทศไทยได้ดาเนินการในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้สถานการณ์มีแนวโน้มลดลง ได้แก่
(๑) การป้องกันและการจัดการค้ามนุษย์ โดยการประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้ประชารัฐร่วมใจ
ต้านภัยค้ามนุษย์อย่างเข้มแข็ง มีผลการปฏิบัติมากมายในการลดระดับ ให้สถานการณ์เบาบางลงมาไม่ให้เพิ่มขึ้น
กว่าเดิม รวมถึง IUU ด้วย ซึ่งเรื่องเหล่านี้รัฐบาลให้ความสาคัญ มีการดาเนินคดีเจ้าหน้าที่มากมาย มีการให้

~๕~
ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ การลงโทษผู้ประกอบการรายใหญ่ที่กระทาผิดก็มิได้ เคยละเว้น ซึ่งถ้าหาก
มีข้อมูลในเรื่องนี้ขอให้แจ้งมา อย่างที่ได้นาเรียนข้างต้น ข้อมูลในโซเชี่ยวมีเดียบางครั้ งก็ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง
แต่หากจริงก็จะมีการดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อ ป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดาเนินการ
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วภายใต้ ม าตรการ ๓ P คื อ ๑) การด าเนิ น คดี Prosecution ทุ ก คนที่ ไ ปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ Protection เหยื่อ และ ๓) การป้องกัน Prevention เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
(๒) ด้า นสิทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้ยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาหนดไว้ในกติกาฯ
มาโดยตลอด ที่ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ศีลธรรมอันดี และการคุ้มครองสิทธิ
เสรี ภ าพของประชาชนทุกคน โดยขอเน้ นย้าการใช้สิ ทธิต่าง ๆ ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วย อย่างที่ ได้นาเรีย น
ไปแล้ ว ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แต่ ก็ ยั ง มี ก ฎหมายลู ก ระดั บ
พระราชบัญญัติกาหนดไว้อีกหลายฉบับที่จะต้องไม่ละเมิดเช่นกัน อาทิ การจลาจล การก่อให้เกิดความวุ่นวาย
หรืออาจมีการบิดเบือนในข้อเท็จจริงที่หวังผลทางการเมือง ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้ ต้องนาไปพิจารณา
ด้ว ยที่น าไปสู่ การขับ เคลื่ อนในเรื่องของสิ ทธิมนุษยชน ก็ขอฝากคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติด้ว ย
ที่จะต้องนาทุกอย่างมาพิจารณาร่วมกันทั้งหมด โดยจะเลือกเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาพิจารณาไม่ได้
เพราะบ้านเมืองก็จะไม่เกิดความสงบสุข และก็จะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน เนื่องจาก ในวันข้างหน้า
ประเทศไทยก็จะต้องเป็น ประเทศประชาธิปไตยอยู่แล้ว ดังนั้น จึงขอให้กรุณาศึกษากฎหมายลูกทุกฉบั บที่
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วย เพราะรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแค่กรอบในการดาเนินงาน แต่จะต้องมีกฎหมายลูก
ออกมารองรับในทุกมาตราของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งหลายประเทศอาจ
ไม่ มี ปั ญ หาในส่ ว นนี้ ห รื อ หลุ ด พ้ น ไปแล้ ว เพราะพื้ น ฐานแต่ ล ะสั ง คม วั ฒ นธรรม ประเพณี ที่ แ ตกต่ า งกั น
หรือแม้กระทั่งการศึกษา การเรี ยนรู้ การประกอบอาชีพ ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างของมนุษย์โ ลกในวันนี้
นั่ น แหละคือ ความเหลื่ อ มล้ าที่ พวกเราทุ กคนต้ องช่ ว ยกัน แก้ ไข ที่ ทั่ว โลกจะต้อ งหั นมาให้ ความส าคัญ กั บ
การลดความเหลื่อมล้าของประเทศในโลกใบนี้ว่าเราจะทาอย่างไร เมื่อมีความเหลื่อมล้า ก็ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความเหลื่อมล้าเช่นกัน แล้วตามมาด้วยการเกิดความขัดแย้ง ซึ่งผมไม่ต้องการให้ประเทศไทยไปสู่
จุดนั้น และจะไม่ยอมโดยเด็ดขาด
(๓) ด้านสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่วนนี้
ทุกคนจาเป็นต้องรักษา เช่น การรักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้า อุทยาน ลุ่มน้า ป่าต้นน้า ที่จะใช้ประโยชน์กับ
ประเทศเราอย่ า งไร ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล โดยที่ ไ ม่ เ กิ ด ความเสี ย หายไปทั้ ง หมด ซึ่ ง หากเราหยุ ด ไม่ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติเลยก็ เป็นสิ่งที่ดี มีความสงบ ปลอดภัย ร่มเย็น แต่ ในทางกลับกันประเทศเราก็จะไปไม่ได้
นั่น คือ สิ่งที่ต้องเลื อกหรื อทาให้ เกิดสมดุลกันว่าจะดาเนินการได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร และอี กมิติก็ต้อง
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ด้ ว ย ซึ่ ง รั ฐ บาลต้ อ งมองในทุ ก มิ ติ ร อบด้ า น เพื่ อ ให้ ป ระเทศเดิ น หน้ า ไปให้ ไ ด้
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่ที่มีอยู่ไม่มากนัก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด
ซึ่งก็เปรียบเสมือนการได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง แต่เราก็ต้องซ่อมแซมให้กลับคืนมา หากเราไม่ยอมให้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรฯ เลย มันก็จะกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ปัญหาความยากจนก็ต้องยังคงอยู่
เช่นเดิม หรือหากประเทศใดมีแนวคิดดี ๆ จะช่วยกันคิด ช่วยกันทาให้ประเทศไทยหลุดพ้นก็ยินดี เพราะน่าจะมี
แนวทางดี ๆ ที่จะช่วยกันได้ เพราะประเทศไทยยังหลุดพ้นตรงนี้ไปไม่มากนัก ซึ่งเท่าที่ทราบจากข้อมูลความ
แตกต่างของรายได้หรือทรัพย์สิน ส่วนใหญ่อยู่กับคนไม่กี่คนในโลกนี้ ที่เป็นคนร่ารวย ปัญหาเช่นนี้ก็ไม่ได้เป็นแต่
ประเทศไทยประเทศเดียว จากการศึกษาสถิติของทั้งโลกมา มีไม่กี่พันคนเป็นมหาเศรษฐี มีรายได้สูงสุด และ
เป็นเจ้าของทรัพยากรของโลกทั้งหมด ซึ่งคนในประเทศไทยได้ทราบเรื่องนี้หรือไม่ ที่เราจะต้องมาช่วยกันคิด
ช่วยกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาไปด้วยกัน

~๖~
(๔) ด้านสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะถูกซ้อมทรมาน ประเทศ
ไทยก็เป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี
ที่ทุกประเทศก็ประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกัน แต่เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมา ผมไม่เคยไปสั่งให้ใคร
กระทาการทรมานใครและผมก็คิดว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณี
มาโดยตลอด ทั้ง การมีมาตรการป้องกันการทรมาน การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐ การจัดทา
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลั กการอนุสัญญา การจัดทาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหาย พ.ศ. ... และการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์กรณีถูกกระทาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ หากเกิดเหตุการณ์ก็ต้องมีการสอบสวนทุกกรณี คือ
บางครั้งอาจถูกปล่อยปะละเลยมายาวนาน จนหลักฐานก็หายไป ที่ต้องหาวิธีการจะแก้ไขอย่างไร และต้อง
ตรวจสอบว่ามีการทรมานมาเมื่อไหร่ กี่ปีแล้วและต้องหาหนทางที่จะไปแก้ไขปัญหาให้ได้ รวมไปถึงการคุ้มครอง
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วย ซึ่งหากไปพิจารณาจากต้นตอของปัญหา บางปัญหามีความซับซ้อน ที่หากตรวจสอบพบ
การกระทาไม่ว่าเจ้าหน้าที่ใดก็ตามก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยการลงโทษเจ้าหน้าที่จะต้องมีหลักฐาน
มีการสอบสวน และต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่เชื่อสังคมว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกคงไม่ได้ แล้วไปตัดสินทาง
สั ง คมทั้ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการตรวจสอบเลย ดั ง นั้ น ทุ ก อย่ า งต้ อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการตรวจสอบ
ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวการกระทาความผิดในต่างประเทศ ที่แต่ละประเทศก็ควร
ต้อ งมี ก ารดาเนิ น การจั บ กุ ม เพราะหากมากระท าความผิ ด ในประเทศไทยเราก็ ด าเนิ น การ จับ กุ ม เช่ น กั น
ซึ่งแต่ละประเทศก็มีกฎหมายของตนเองที่ต้องยึดถือปฏิบัติและต้องเคารพในกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ด้วย
ในทางกลับกันประเทศอื่นๆ ก็ต้องเคารพในกฎหมายของประเทศไทยเช่นกัน เพราะนั่นคือ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของประเทศไทย
๔. บทสรุป
ในโอกาสที่ปีนี้ จะครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิ ทธิมนุษยชน ผมอยากให้ ทุกภาคส่ ว น
เห็นความสาคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนเคารพ
กฎหมาย ให้สิทธิซึ่งกันและกัน เคารพในศั กดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม
นาไปสู่สังคมแห่งการเกื้อกูลและแบ่งปัน เมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อน
นโยบายระดับชาติให้ก้าวหน้า อย่ างมั่น คง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป สมดั่งหลักคิดของผมที่ได้เคยกล่าวไว้ ว่า
“เราจะเดินหน้าไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Stronger, Together and Leave No One Behind)
อย่างไรก็ตามแม้ว่า ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาทางการเมืองอยู่ และยังมีการกระทา
ผิดกฎหมาย เพื่อมุ่งหวังผลทางการเมือง ที่เราต้องช่ว ยกันแก้ไขปัญหาและมุ่งไปสู่ การเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทุกคน ทุกหมู่เหล่าจะต้องช่วยกัน อย่างทุกวันนี้ รัฐบาลก็เข้าไปอานวยการประกอบการธุรกิจ
ที่ต้องคานึงถึงมิติสิทธิมนุษยชน จนทาให้ประเทศไทยยกระดับมาได้ถึง ๒๐ อันดับของโลก รวมถึงการแก้ไข
ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกัน ทุกอย่างมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนที่อื่น ๆ โดยจะนาสูตรสาเร็จจาก
ที่หนึ่งมาแก้ไขอีกที่แห่งหนึ่งคงเป็นไปไม่ได้ สาคัญหลักการอาจเหมือนกันแต่วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละที่ย่อมมี
ความแตกต่างกัน ที่แต่ละประเทศเองก็มีความแตกต่างกันในบริบทของสังคม จะนามาใช้กับอีกประเทศคง
เป็นไปไม่ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลักการตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ละประเทศก็คงยึดถือไว้ สาหรับ
วิธีการก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะไปกาหนดให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่งประเทศไทยเราก็ต้ องดูแล
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย รวมไปถึงกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมด้วย ซึ่งเมื่อผมไปประเทศใดก็ให้เกียรติทุกประเทศเช่นกัน
ทั้งนี้ หากประเทศต่าง ๆ มีการแนะนาอะไรดี ๆ มาก็รับ ฟังเพื่อนามาพัฒนาประเทศไทยด้วย แต่เนื่องจาก
ปัญหาบนโลกใบนี้มีมากมาย บางอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย การประพฤติ

~๗~
ปฏิบั ติ ตน การบั งคับ ใช้ก ฎหมาย หรื อแม้แต่ ผู้ ที่ต้ องถูก บังคั บใช้ กฎหมาย ซึ่งล้ ว นแล้ ว แต่ มีปัญ หาทั้ งหมด
เราอย่าอ้างคาว่า สิทธิเสรีภาพ สิ ทธิมนุษยชนไปล้มทุกอย่าง ก็จะไปเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ รัฐ บาล หรือ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ เป็นปัญหากับอัยการ หรือศาล ก็จะกลายเป็นความขัดแย้ง บานปลาย
เกิดการใช้กาลั ง สู้ ร บบนโลกใบนี้ แล้ ว ความสงบสุ ขจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งผมไม่ได้คานึงถึงประเทศไทย
อย่างเดียว แต่ผมคานึงถึงโลกใบนี้ด้วย ถึงแม้เราจะเป็นประเทศเล็ก ๆ ก็ตาม เพราะแผ่นดินที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้
คือแผ่นดินที่เชื่อมต่อกับคนทั้งโลก แม้แต่น้า มหาสมุทร ทะเล อากาศก็เชื่อมต่อกัน เราจะทะเลอะขัดแย้งกันไป
เพื่ออะไร ดังนั้น จึงต้องไปพิจารณาว่า ใครที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง แล้วใครคือคนที่ทาให้เกิดความสงบสุข
ก็คือ พวกเราทุกคน ขอให้ช่วยกันและฝากท่านทูตทุกท่านทาความเข้าใจกับนานาประเทศด้วย
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” ณ บั ด นี้ ขออวยพรให้ ก ารจั ด งานในครั้ ง นี้ ป ระสพผลส าเร็ จ
ตามเจตนารมณ์ทุกประการและขอให้ผู้ เข้าร่ว มงานทุกท่าน จงประสบแต่ความสุ ข ความเจริญ มีพลังกาย
พลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

ที่มา : ข้อมูลจากการถอดเทปคากล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในงานประกาศวาระแห่งชาติ สิทธิ
มนุ ษ ยชนร่ ว มขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0 เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี
ทาเนียบรัฐบาล

