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หนังสือเล่มนี้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้เคยตีพิมพ์มาแล้ว 

2	 ครั้ง	 โดยในการพิมพ์ครั้งแรก	 และครั้งที่	 2	 ได้รับการสนับสนุนจาก	 คุณสุรสีห์ 
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบัน	

ในการพิมพ์	 2	ครั้งแรก	 ได้ใช้ชื่อว่า	 “ส่องกล้องสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม 
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ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวได้ง่ายขึ้น	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สิทธิในชีวิต”	 โดยมีชื่อรอง	 “คือ

สิทธิมนุษยชน”

ทั้งนี้เพราะว่า	 คำานิยามของคำาว่า	 “สิทธิมนุษยชน” ถูกนำาไปใช้ในทาง

การเมือง	 และมีการตีความอย่างคับแคบเพียงมิติเดียว	 ทำาให้มีความหมายเชิงลบ	

เพราะถูกโลกตะวันตกและองค์กรระหว่างประเทศใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 

อย่างไม่ เป็นกลางในการกล่าวหาฝ่ายตรงกันข้ามว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (ICPR)	 แต่มองข้าม	 “สิทธิในปัจจัย

ก�รดำ�รงชีวิต ������วิต ������”

อันที่จริง	 “สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม”	 ตามกติการะหว่าง

ประเทศ	 (ICESCR)	 ฉบับนี้	 เป็น	 “สิทธิแม่”	 หรือ	 “สิทธิหลัก”  ซึ่งมาก่อน

และใหญ่กว่า	 “สิทธิลูก”	 หรือ	 “สิทธิรอง” อิ่นๆ	 เช่น	 สิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง	(ICPR)	โดยถูกนำามาใช้กลับหัวกลับหางสลับกัน	

หาก		“สิทธิแม่”		คือ		“สิทธิในปัจจัยก�รดำ�รงชีวิต” 	ถูกละเมิด	มนุษย์

ก็ไม่สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้	คนที่ไร้ลมหายใจหรือตายแล้ว	จึงไม่อาจเรียกร้องไขว่หา

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICPR)



หนังสือเล่มนี้ได้นำาหลักการ	 และเนื้อหาจากมาตราต่างๆ	 ในกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(International	Covenant	

on	 Economic,	 Social	 and	Cultural	 Rights	 –	 ICESCR)	 ซึ่งได้รับการรับรอง 

จากสมัชชาองค์การสหประชาชาติ	 เมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม	 1966	 โดยมีผลบังคับใช้ 

เมื่อวันที่	 3	 มกราคม	 1976	 มาอธิบาย	 	 ตีความให้เข้าใจง่ายๆ	 และยกตัวอย่าง 

จากเหตุการณ์และสถานการณ์จริงที่กติการะหว่างประเทศฉบับนี้ถูกละเมิด 

ในทางปฏิบัติ	และในทางโครงสร้างของสังคม	

กติการะหว่างประเทศนี้มีทั้งหมด	 31	 มาตรา	 ประเทศไทยให้สัตยบรรณ 

เมื่อ	5	ธันวาคม	2542	(1999)

ความสำาคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม 

และวัฒนธรรม	 คือ	 การระบุไว้อย่างชัดเจนถึง	 “พันธะ” และ	 “ภ�ระหน้�ที่”

ของรัฐที่ต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด	 เพื่อมารังสรรค์ให้สิทธิต่างๆ 

ที่กล่าวไว้ในกติกานี้ได้รับการเคารพ	 	 ก่อเกิดผลเป็นจริงอย่างเป็นขั้นตอน	 รวมทั้ง 

การออกกฏหมายมารองรับด้วย	 มีหลายประเทศได้นำามาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ 

เช่น	ประเทศเวเนซูเอลลา	และโบลิเวีย

ผมขอขอบคุณ	คุณปริญญ� ศิริส�รก�ร		และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหง่ชาตทิัง้คณะ	และคณุภริมย ์ศรปีระเสรฐิ เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แห่งชาติ	 	 คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

และวัฒนธรรม	ที่ให้การสนับสนุนในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งที่	3		โดยหวังว่า

หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือในการทำางานเพื่อส่งเสริม	(Promotion)			ปกป้องคุ้มครอง	

(Protection)	 และ	 รังสรรค์	 (Fullfillment)	 สิทธิมนุษยชนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 

ในสังคมไทยตามกติการะหว่างประเทศฉบับนี้
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บทท่ี 5
สิทธิมนุษยชน �Universal Declaration of Human �ights-
UDH��

สิทธิมนุษยชนแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ต�มหลักปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วย

สิทธิมนุษยชน �Universal Declaration of Human �ights-UDH�� ได้แก่

1. สิทธิพลเมือง ��ivil �ights�	ได้แก่	สิทธิในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพ

และความมั่นคงในชีวิต	 การไม่ถูกทรมาน	 ไม่ถูกกระทำำาทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม	

สทิธใินความเสมอภาคทางกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเทา่เทยีมกนั

โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั	ิ		สทิธใินการถอืสญัชาต	ิ		สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม			

สิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน	เป็นต้น

2. สทิธทิ�งก�รเมอืง �Political �ights�	ไดแ้ก่	สทิธใินการมสีว่นรว่มกบัรฐั

ในการดำำาเนินกิจการที่ เป็นประโยชน์สาธารณะ	 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็น

พรรคการเมือง	 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ	 สิทธิเสรีภาพในการ 

แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก	สิทธิการเลือกตั้งอย่างเสรี	เป็นต้น

3. สิทธิท�งเศรษฐกิจ ��conomic �ights� ได้แก่	 สิทธิการมีงานทำำา

ได้เลือกงานอย่างอิสระ	 สิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากันสำำาหรับการทำำางานประเภท

เดียวกัน	ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	เป็นต้น

4. สิทธิท�งสังคม ��ocial �ights� ได้แก่	 สิทธิการได้รับการศึกษา

สิทธิการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ	 สิทธิในการได้รับสวัสดิการสังคม	 การไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้านความเชื่อ	 การเมือง	ศาสนา	 เชื้อชาติ	 อายุ	

เพศและผิว	มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง	และสร้างครอบครัว	เป็นต้น

5. สิทธิท�งวัฒนธรรม ��ultural �ights�	 ได้แก่	 สิทธิที่จะเข้าร่วม

ในวัฒนธรรมของชุมชน	 สิทธิที่จะหาความเพลิดเพลินกับศิลปะ	 สิทธิที่จะได้รับ 

ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองกรณี

คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่	การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อ	เป็นต้น

ก�รใช้สิทธินั้นๆ ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่น หรือทำ�ให้คนในสังคม 

มีสิทธิในท�งที่ถูกที่ควรลดลง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
16



สิทธิในชีวิต
17



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
18



สิทธิในชีวิต
19



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
20



สิทธิในชีวิต
21



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
22



สิทธิในชีวิต
23



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
24



ภ�ค 2
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยโครงสร้�งและนโยบ�ย
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บทท่ี 13
ก�รศึกษ�คือสิทธิมนุษยชน

ก�รนำ�ก�รศึกษ�ออกนอกระบบคือก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม 

(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	–	ICESCR)	

ได้รับการรับรองจากสมัชชาองค์การสหประชาชาติ	 เมื่อ	 วันที่	 16	 ธันวาคม	 1966 

โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่	วนัที	่3	มกราคม	1976	กตกิานีม้ทีัง้หมด	31	มาตรา	ประเทศไทย

ให้สัตยาบรรณเมื่อ	5	ธันวาคม	2542	(1999)	

ความสำาคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม 

และวัฒนธรรม	คือ	การระบุไว้อย่างชัดเจนถึง	“พันธะ”	และ	“ภาระหน้าที่”	ของรัฐ 

ที่ต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุดเพื่อมาจัดสรรให้สิทธิต่างๆ	 ที่กล่าวไว้ 

ในกติกานี้บรรลุผลเป็นจริงอย่างเป็นขั้นตอน	รวมทั้งการออกกฎหมายมารองรับด้วย	

ม�ตร�ที่ 13	 ของกติการะหว่างประเทศฉบับนี้	 ได้รับรองว่าสิทธิได้รับ

การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนด้านหนึ่งที่รัฐมี	 “พันธะ”	 และ	 “ภาระหน้าที่”	 ที่ต้อง 

จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุดเพื่อมาจัดสรรให้สิทธิดังกล่าวนี้บรรลุผลเป็นจริง

อย่างเป็นขั้นตอน	รวมทั้งการออกกฎหมายมารองรับด้วย

นอกจากนี้ใน	 ม�ตร�ที่ 15	 ได้ระบุถึงสิทธิได้เสพย์วัฒนธรรมและได้ใช้

ประโยชน์จากก้าวหน้า	 ทางเทคโนโลยี	 และผลของการพัฒนา	 ซึ่งครอบคลุมถึง 

องค์ความรู้	 ภูมิปัญญา	 ศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ที่ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึง	 แต่ถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ถูกกีดกันให้ออกจากระบบ 

การศึกษาเพราะว่ามีราคาแพง	เข้าไม่ถึงหรือ	จ่ายไม่ไหว	สิทธิในการเสพย์วัฒนธรรม

ก็พลอยถูกละเมิดไปด้วย

ข้ออ้�งที่ไร้ตรรกวิทย� 
ข้ออ้างว่า	 การนำามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการก็เพื่อความคล่องตัว 

และเปน็อสิระในการบรหิารจดัการใหเ้บด็เสรจ็ภายในระดบัมหาวทิยาลยั	เพือ่เอือ้อำานวย 
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สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นไม่มีเหตุผล	ความจริงและหลักตรรกวิทยามารองรับ	

มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ก่อนออกนอกระบบล้วนสร้างด้วยทรัพย์สินที่เป็น 

ของรฐัและจากภาษอีากรของประชาชน	จงึมหีนา้ทีร่บัใชแ้ละคนืทนุใหเ้จา้ของเงนิดว้ย

การไมค่ดิคา้กำาไรกบัลกูหลาน	เมือ่ออกนอกระบบมโีจทกท์ีต่อ้งตอบหลายประการ	ดงันี	้

1.	 เมื่อออกนอกระบบแล้วทรัพย์สิน	ที่ดิน	อาคาร	ใครเป็นเจ้าของ	รายได้

ต้องส่งเข้าคลังหรือเจ้าของเดิมหรือไม่	

2.	 ที่อ้างว่าเป็นนิติบุคคล	 ที่ไม่ใช่ราชการแล้ว	 นิติบุคคลต้องจ่ายเงินซื้อ 

หรือเป็นหนี้เจ้าของทรัพย์สินเดิมหรือไม่	

3.	การออกนอกระบบโดยยดึสมบตัขิองแผน่ดนิไปเชน่นีเ้ขา้ขา่ยการคอรปัชนั 

การฉ้อราษฎรบังหลวง	 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 หรือ	 การทำาความเสียหาย 

ให้แก่ประเทศชาติ	ตาม	พ.ร.บ.	ของ	ป.ป.ช.	หรือไม่	

4.	 ถ้ามหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐแย่จริง	 ประเทศไทยพัฒนามาถึงจุดนี้ 

ได้อย่างไร	 บุคคลากรทางแพทย์ที่ไม่แพ้ใครในโลก	 อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้ทุน 

ไปเรียนในต่างประเทศเรียนดีได้รางวัลชนะชาวต่างประเทศมากมาย	 ข้าราชการ 

จำานวนมาก	 นักบริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชน	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 ครู	 นายทหาร	

ตำารวจ	 ล้วนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ใช่หรือ	 มหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในระบบ	U.C.	 และมหาวิทยาลัยในเยอรมัน	 มหาวิทยาลัย	Oxford,	 Cambridge 

ก็มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนไม่ใช่หรือ	

ข้ออ้างนี้เป็นการประนามระบบราชการทั้งหมดว่าไร้ประสิทธิภาพ	ขาดความ

คล่องตัว	 ไม่เอื้อต่อการพัฒนา	 ถ้าหากว่าข้ออ้างนี้ฟังขึ้น	 ก็ต้องยุบหน่วยราชการ 

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพ	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และกอง	 ทั้งหมด	 รวมทั้ง 

ระบบตุลาการ	 ใช่ไหม	 ทำาไม	 จึงไม่เสนอปฏิรูประบบราชการทั้งหมดให้เป็นเอกชน 

ถา้หากเหน็วา่เปน็ปญัหาของชาต	ิหรอืเสนอใหก้องทพั	หรอื	สำานกังานตำารวจแหง่ชาต	ิ

หรือ	ศาลสถิตย์ยุติธรรมออกจากออกจากระบบราชการ	เพื่อความคล่องตัว

ใครไม่อย�กอยู่ในระบบร�ชก�รก็ควรล�ออกไป 
ผู้บริหารและผู้ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ	 ควรจะลาออก 

และขับตัวเองออกนอกระบบไปทำางานให้มหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัย 
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ในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว	หรือ	ออกไปตั้งมหาวิทยาลัยใหม่

โดยใชท้นุ	หรอืระดมทนุดว้ยตนเอง	เหมอืนมหาวทิยาลยัมหานครทีม่คีณาจารยล์าออก

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังของรัฐออกไปก่อตั้ง	

ทำาไมจึงต้องยึดเอาสมบัติของชาติและสมบัติของพระมหากษัตริย์ออกไป 

กับตัวด้วย	 ซึ่งอาจจะเข้าข่ายการฉ้อโกงทรัพย์สินของราชการไปเป็นของนิติบุคคล 

หรือการทำาความเสียหายให้กับประเทศชาติ

ทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ถ้าประเมินทรัพย์สินในวันนี้ 

แล้วอาจจะมีมูลค่าเป็นแสนล้านบาท	ขนาดยังไม่ได้ออกจากระบบราชการยังมีการนำา

ไปใหเ้อกชนบรหิาร	ทำามาหากนิอยา่งเปน็ล่ำาเปน็สนั	คอื	จามจรุสีแควร	์	สยามสแควร์	

สยามพารากอน	 ดิสคัพเวอรี่	 มาบุญครอง	 และคอนโดต่างๆ	 ในบริเวณสามย่าน	

โดยไม่มีการเปิดเผยรายรับที่แท้จริงว่าหายไปไหน	 และสัญญาให้เช่านั้นเป็นธรรม 

กับทรัพย์สินของชาติหรือไม่	 มีการตรวจสอบหรือไม่ว่ามีใครรับเงินใต้โต๊ะ	 หรือได้หุ้น	

ก้อนโตไปหรือไม่

ถ้าหากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วอำานาจการบริหารไปอยู่ที่ผู้บริหาร 

ชุดใหม่ที่มีอิสระและความคล่องตัว	 อะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของชาติ	 มีหลัก

ประกันอะไรบ้างว่าจะป้องกันการคอรัปชัน	 หรือ	 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	 ไม่ให้

เกิดขึ้นได้อย่างไร	 ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบ	บัญชีรายรับรายจ่ายเปิดเผยต่อสาธารณะ 

เหมือนกับต่างประเทศตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสหรือไม่

ก�รศึกษ�คือสิทธิมนุษยชนและเป็นพันธกิจของรัฐ 
เนื่องจากประชาชนทุกคนเป็นผู้เสียภาษีที่นำามาเป็นงบประมาณการศึกษา			

การคิดค่าเล่าเรียน	 ค่าหน่วยกิจ	 หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นๆ	 ถือว่าเป็นการ

เก็บภาษีซ้ำาซ้อน	หรือไม่		ก่อนหน้านี้	ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 (มธ.)	 กล่าวว่า	 ปีการศึกษา	 2550	 มธ.	 จะมีการปรับเพิ่มค่าเทอม 

ร้อยละ	 20	 เนื่องจาก	 มธ.	 มีต้นทุนด้านการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ 

และ	10	ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีการปรับเพดานค่าเทอม	

“ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	มธ.	ไม่เคยมีการปรับขึ้นค่าเทอม	แต่ในปี	2550	นี ้

มธ.	มคีวามจำาเปน็ตอ้งขึน้คา่เทอม	เพราะขณะนีม้ตีน้ทนุสงูดา้นการจดัศกึษาคอ่นขา้งสงู 
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เชน่	คณะวทิยาศาสตร	์เราจะตอ้งมอีปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีท่นัสมยั	เปน็ตน้	จรงิ	ๆ  

การขึ้นค่าเทอมขึ้นอยู่กับต้นทุนและภาวะเงินเฟ้อ	 ไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยออกนอก

ระบบหรือไม่ออก”	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว

พูดแค่นี้ก็เห็นไส้และธาตุแท้ของอธิการบดีผู้สนับสนุนการนำามหาวิทยาลัย

ออกนอกระบบแล้ว	คือ	มองการศึกษาเป็นเรื่องเซ็งลี้	เป็นเรื่องกำาไร	ขาดทุน	คุ้มทุน 

ต้นทุน	 ปรับตามภาวะเงินเฟ้อ	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคิดไม่ได้หรือว่าการใช้ 

กรอบคิดเรื่องต้นทุน	 กำาไร	 ขาดทุน	 และปรับตามอัตราเงินเฟ้อนั้น	 เป็นเรื่อง 

ทางธุรกิจ	 ที่ใช้ต้นทุนของนายทุนหรือเงินกู้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย	 ซึ่งเขาลงทุนเพื่อ 

คา้กำาไร	เชน่	มหาวทิยาลยัมหานคร	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	หรอื	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	

แต่ระบบการศึกษาของชาติเงินทุนนั้นคือภาษีอากรของประชาชนที่จ่ายให้รัฐล่วงหน้า

เพือ่นำามาใชอ้ำานวยการศกึษาใหเ้จา้ของเงนิทีเ่ขาไมไ่ดค้าดหวงักำาไร	แตเ่ขาคาดหวงัวา่ 

ลูกหลานของทุกคนที่จ่ายภาษีอันได้แก่คนยากคนจนที่เป็นคนส่วนใหญ่และเป็นผู้ 

แบกรับภาษีทางอ้อมทั้งปวงจะไม่ถูกกีดกันออกไปจากระบบการศึกษาด้วยค่าเทอม 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	เช่น	ค่าธรรมเนียมสารพัด	หรือ	ค่าหน่วยกิตของการศึกษา

ภาคพิเศษที่โขกสับนักศึกษาในทุกวันนี้

อาจารย์ปรีดี	 พนมยงค์	 ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย	 หากมีโอกาสได้รับรู้ 

ถึงระบบการเก็บค่าเทอมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน	ท่านคงร่ำาไห้น้ำาตา

เป็นสายน้ำาแน่	 เพราะธรรมศาสตร์ในวันนี้ได้ทรยศต่อหลักการที่ท่านก่อตั้งขึ้นมา 

ให้เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนของสามัญชนที่เป็นชนส่วนใหญ่	 	 นักศึกษา 

ในยุคก่อนเหตุการณ์ตุลาคมมหาปิติปี	 2516	 ต่างมีจิตสำานึกและเข้าใจสิทธิของตน 

เมื่อมหาวิทยาลัยขึ้นค่าหน่วยกิต	หรือ	รถเมล์ขึ้นราคา	เขาก็ลุกขึ้นประท้วง	ออกเดิน 

ขบวนประท้วง	 ผิดกับนักศึกษายุคนี้	 ซึ่งถูกอบรมมาให้เป็นแมวเชื่อง	 หรือวัว 

ที่พร้อมจะให้ผู้บริหารที่ฉ้อฉล	 สนตะพายไปทางไหนก็ได้	 (ระบบโซตัส	 ระบบเชียร์ 

จึงฟื้นชีพขึ้นมามอมเมานักศึกษาให้สนุกเข้าไว้)	 	 การนำามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 

ซึ่งจะทำาให้การศึกษามีราคาแพง	 กีดกันคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชาติออกจาก

ระบบการศึกษา	 และรับใช้เฉพาะลูกหลานของอภิสิทธิ์ชนเท่านั้น	 คือ	 การทรยศต่อ

สัญญาประชาคม	เป็นการทรยศต่อ	ประชาชน	หรือทรยศต่อชาติ	(น่าจะจับไปไถนา

สักปี)	 เช่นเดียวกับการที่ทหารหนีทัพในยามศึก	 หรือตำารวจหลบหน้าไม่ยอมจับผู้ร้าย
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ที่ทำาความผิดซึ่งหน้า	หรือผู้พิพากษาไม่ตัดสินลงโทษผู้ผิด	ฉันใดฉันนั้น	

	 นอกจากนี้	 เสรีภาพทางวิชาการก็จะหมดไปเมื่ออาจารย์ต้องกลายมาเป็น

ลูกจ้างที่ไม่มีหลักประกัน	 ความเป็นปัญญาชนจะถูกแทนที่ด้วยการเป็นผู้ขายแรงงาน

ทางปัญญา	 หรืออาจารย์บางส่วนก็จะกลายเป็นนักธุรกิจการศึกษา	 ซึ่งเป็นอันตราย

ต่ออนาคตของชาติเป็นอย่างยิ่ง

ประเทศที่มีการพัฒนาสูงและเร็ว	มีปัญหาอาชญากรรมน้อย	มีปัญหาสังคม

น้อย	มีปัญหาคอรัปชันน้อยล้วนมีระบบการศึกษาที่ฟรี	หรือ	เกือบฟรี	เช่น	ประเทศ

เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 กลุ่มประเทศ	 สแกนดิเนเวีย	 สิงค์โปร์	 ที่เยอรมัน	 เรียนฟรี 

ถึงขั้นปริญญาเอกด้วยซ้ำา	มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่คิดและปล่อยให้มีการหากินขูดรีด

นักเรียนนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกวันนี้	

มหาวิทยาลัยของรัฐในอเมริกา	เช่น	ยูซีเบิร์กเลย์	(U.C.	Berkley)	ยูซีแอลเอ 

(UCLA)	 	 ยูซีซานดิเอโก	 (UCSD)	 	 และยูซีเดวิส	 (UCDV)	 มีชื่อเสียงและได้รับ 

การจัดอันดับอยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง	 เช่น	 มหาวิทยาลัย 

ฮาร์เวิร์ด	 เอ็มไอที	 สแตนฟอร์ด	 ยูออฟชิคาโก	 แต่คิดค่าเล่าเรียนถูกกว่าหลายเท่า	

นอกจากนีย้งัมมีหาวทิยาลยัประเภท	สเตท	ยนูเิวอรซ์ติี	้และ	ซติี	้คอลเลจ	อกีมากมาย

ทกุรฐัทกุเมอืงทีค่ดิคา่เลา่เรยีนถกูมารองรบัผูด้อ้ยโอกาสอยา่งพอเพยีง		มหาวทิยาลยั

ของรัฐในอเมริกาเขาไม่ให้นักวิชาการ(เกิน)บริหาร	 แต่เขาใช้วิธีประมูลตัวซีอีโอ 

ของบรษิทัเอกชนมาบรหิาร	โดยการแยกผูบ้รหิารฝา่ยวชิาการออกจากดา้นบรหิารทัว่ไป 

มหาวิทยาลัยของรัฐจึงมีคุณภาพ	 แต่ถ้ามหาวิทยาลัยไทยออกนอกระบบแล้วยังให้ 

นักวิชาการที่ไม่ได้เรียนด้านบริหารมาบริหาร	ก็จะแย่กว่าเดิมอีก	หรือว่า	มหาวิทยาลัย

ของรัฐผลิตนักวิชาการที่คิดได้เพียงแค่นี้เอง	

ปัญหาหลักจึงไม่ใช่อยู่ที่การออกนอกระบบแต่แก้ได้ด้วยการแก้ระเบียบ 

และวธิบีรหิารมากกวา่	ปญัหาความไมค่ลอ่งตวั	และไมม่ปีระสทิธภิาพของมหาวทิยาลยั

เป็นเรื่องความ	 “ไร้ประสิทธิภาพ”	 ของผู้บริหารที่เป็นนักวิชาการและบริหารงาน 

ไม่เป็นแต่ไม่ยอมรับความจริง	 บวกกับความละโมภที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ 

เข้าตนอย่างเห็นแก่ตัว	 โดยไม่คำานึงถึงลูกหลานของประชาชนส่วนใหญ่ผู้จ่ายภาษี 

ทีจ่ะตอ้งถกูกลไกราคากดีกนัออกไปจากระบบการศกึษาและกลายเปน็ปญัหาของสงัคม

ในอนาคต	นี่คือปัญหาที่แท้จริงและเป็นประเด็นหลักที่ต้องแก้ครับ
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น.พ.	ประเวศ	วะส	ีกย็นืยนัปญัหาดงักลา่วนี	้	โดยวเิคราะหไ์วด้งันี	้“การบรหิาร 

มหาวทิยาลยัทีท่ำาอยูใ่นขณะนีค้อืการบรหิารกฎหมาย	และกฎระเบยีบ	ไมใ่ชก่ารบรหิาร 

วชิาการ	เหน็ไดช้ดัเพราะกฎระเบยีบเยอะมากจากองคก์รตา่งๆ	ทีใ่สเ่ขา้มา	ทัง้ระเบยีบ	

กพ.	 ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ระเบียบสำานักนายกฯ	 แต่อาจารย์เป็นนักวิชาการ 

จะไม่เข้าใจ	 ไม่ชำานาญระเบียบต่างๆ	 เหล่านี้	 ขณะที่ต้องมาดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร

มหาวทิยาลยั	ทำาใหห้มดกำาลงัอาจารยไ์ปเยอะ	และกท็ำาอะไรไมค่อ่ยไดด้	ีเพราะผูบ้รหิาร 

ต้องเสียเวลากับการประชุมต่างๆ	 ดังนั้น	 ต้องปรับการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ 

มาเป็นการบริหารวิชาการให้ได้	 ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะถูกลูกตุ้มถ่วง	 จนหมดเวลา

ในการสอน”	

ที่สิงค์โปร์	 ร้อยละ	 80	 ของนักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยล้วนได้รับทุน

การศึกษาโดยไม่ต้องใช้ทุน	 ประเทศสิงค์โปร์จึงมีบุคคลากรของชาติที่มีคุณภาพ 

ไม่แพ้ประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว	และสามารถมา	“ฮุบ”	ประเทศไทยไปได้แล้ว 

เมื่อมหาวิทยาลัยไทยออกนอกระบบแล้ว	 มีหลักประกันอะไรบ้างว่าร้อยละ	 80 

ของนักศึกษาจะได้รับทุนเรียนโดยไม่ต้องใช้ทุนคืน	 ท่านรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย 

จะตอบได้ไหมครับ

พ.ร.บ. ออกนอกระบบของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มีช่องโหว่ให้กับคว�ม 
ไม่โปร่งใส ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล

ในม�ตร� 19	 กำาหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 4	 ปี	 และอาจจะได้รับแต่งตั้งเลือก	

หรือ	 เลือกตั้งใหม่อีกได้	 มาตรานี้ไม่ได้จำากัดวาระการดำารงตำาแหน่งของนายกสภา

มหาวิทยาลัย	 และกรรมการมหาวิทยาลัยให้ดำารงได้ไม่เกิน	 2	 วาระ	 ซึ่งจะทำาให้ 

กลุ่มอำานาจหรือกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาผูกขาดอำานาจในการบริหารได้ตลอดไป	

ในม�ตร� 70	และ	72	กำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	รองอธิการบดี	

และผู้ช่วยอธิการบดีเดิมดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก	 เมื่อเริ่มใช้	 พ.ร.บ.	 นี้	 ผู้บริหาร

สามารถลงนามทำาธุรกรรม	หรือทำาสัญญาที่มีมูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นล้านบาทได้	 ก่อน

พ้นตำาแหน่ง		กรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงฉาวของ	กทม.	อดีตผู้ว่า	กทม.	ลงนามจัดซื้อ

ในวันสุดท้ายที่ตนดำารงตำาแหน่งซึ่งสร้างปัญหาและคดียังสอบสวนกันอยู่จนถึงทุกวันนี้	
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ในกรณีพ้นจากตำาแหน่งก็ระบุอย่างมีเลศนัย	 เช่น	 ต้องเคยถูกจำาคุกโดย 

คำาพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำาคกุ	ซึง่แปลวา่	ถา้ถกูฟอ้งคดแีพง่	คดฉีอ้โกง	คดผีดิลกูเมยีผูอ้ืน่ 

(พนักงานสาวของมหาวิทยาลัย)	ซึ่งเป็นคดีแพ่งที่ไม่มีโทษจำาคุก	หรือ	ถูกคดีที่ศาลสั่ง

รอลงอาญา	ก็ยังดำารงตำาแหน่งอยู่ต่อไปได้	

ม�ตร� 18	 กำาหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำานวน	 15	 คน	 แต่งตั้ง

จากบคุคลภายนอกมหาวทิยาลยั	นีค่อืการเปดิชอ่งใหก้ารเมอืงเขา้มาแทรกแซงในระบบ

การศึกษา	 เหมือนองค์การมหาชนอื่นๆ	 เช่น	 ปตท.	 ทอท.	 อสมท.	 หรือการบินไทย	

ซึ่งกลายเป็นขุมทองของนักการเมืองเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างเป็นล่ำาเป็นสัน	

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยักจ็ะกลายเปน็ขมุทองของนกัการเมอืงเหมอืนองคก์ารมหาชน

ข้างต้น

สิง่ทีค่วรจะกำาหนดไว	้คอื	กรรมการสภามหาวทิยาลยัจะตอ้งมาจากการเลอืกตัง้ 

โดยเสียงข้างมากของอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งกำาหนดให้เป็นสมัชชามหาวิทยาลัย

การกำาหนดท่ีมาและกระบวนการการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

ของรัฐมีความสำาคัญยิ่ง	 เพราะจำาเป็นต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยและได้รับความศรัทธา

ว่าจะนำาไปสู่การยึดมั่นในผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชนอย่างแท้จริง 

จึงควรมีการระบุให้การสรรหามีกระบวนการที่ชัดเจน	 ปราศจากการครอบงำา 

และการแทรกแซงจากการเมือง	 และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา 

อย่างเคร่งครัด	โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย

ใน	ม�ตร� 13 �4�	ของ	พ.ร.บ.	ออกนอกระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดช่องให้มีการร่วมทุนและกู้ยืมเงินจากภายนอกได้	 โดยไม่มีข้อบังคับที่ชัดเจน 

ในการป้องกัน	การกลั่นกรอง	และการตรวจสอบ	มิให้ใช้เครื่องมือทางการเงินแปรรูป

มหาวิทยาลัยไปสู่รูปแบบอื่นๆ	 ที่มีความเสี่ยงไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ 

เป็นสถาบันการศึกษาของชาติ	 การกู้ยืมนั้นอาจเป็นเครื่องมือที่สามารถผลักภาระ 

ไปให้นิสิตในอนาคตรับภาระในรูปของค่าเทอม	 ค่าธรรมเนียม	 ค่าหน่วยกิต	 ได้ง่าย 

จึงควรมีกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบ	 สำาหรับเรื่องการลงทุนและการร่วมลงทุน	

ระบบบัญชีควรจะต้องเปิดเผยและให้สาธารณะชนตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ม�ตร� 29 และ	34	อธิการบดี	(และคณบดี)	ควรพ้นจากตำาแหน่งถ้ามีอายุ

เกินกำาหนด	60	ปี	ทั้งนี้เพราะเป็นตำาแหน่งงานบริหารที่ต้องการบุคคลทำางานเต็มเวลา	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
64



จงึไมค่วรมอีายกุารทำางานนานเปน็พเิศษกวา่คณาจารยป์ระจำาหรอืบคุลากรประเภทอืน่

ของมหาวิทยาลัย

ม�ตร� 36	 เนื่องจากระดับคณะไม่มีสภาคณาจารย์คณะกรรมการบริหาร

จงึควรมสีดัสว่นผูแ้ทนคณาจารยป์ระจำาคณะทีม่ากเพยีงพอเพือ่ปอ้งกนัมใิหก้ารบรหิาร

ถกูรวมศนูยจ์นขาดการแนะนำา	ทว้งตงิหรอืขาดการมสีว่นรว่มของคณาจารย	์จากทกุคณะ 

ซึ่งถ้าเกิดขึ้นเป็นเวลานานก็จะส่งผลให้องค์กรมีความอ่อนแอ	 ขาดความเป็นธรรม 

และขาดความสามัคคี

ท�งออกของมห�วิทย�ลัยของรัฐ
ใครอยากออกจากระบบราชการกค็วรออกไปแตต่วัไปสูท่ีช่อบๆ	เชน่ไปทำางาน

รับใช้มหาวิทยาลัยต่างชาติ	สมัครทำางานกับมหาวิทยาลัยเอกชน	หรือ	หาเงิน	ระดม

ทนุ	ตัง้มหาวทิยาลยักนัเอง	แต	่อยา่เอามหาวทิยาลยัซึง่เปน็สมบตัขิองชาตอิอกไปดว้ย 

ควรจะแยกคณะสาขาวิชาที่ลงทุนสูงออกไปแล้วคิดค่าเล่าเรียนตามต้นทุนที่แท้จริง	

เช่นด้านวิทยาศาสตร์	 ด้านเทคโนโลยี่	 ด้านการแพทย์	 หรือ	 ด้านวิศวกรรม	 ซึ่งผลิต 

บุคคลากรไปป้อนภาคธุรกิจ	 หรือ	 ออกไปทางานต่างประเทศ	 โดยใช้เงินภาษีอากร 

ของประชาชนทั้งประเทศนั้นไม่เป็นการยุติธรรม

นักศึกษาที่ต้องการทุนโดยไม่ต้องใช้คืนก็ให้ทำาสัญญาผูกมัดว่าเมื่อจบแล้ว 

ต้องทำางานราชการ	หรือ	องค์กรการกุศล	หรือ	องค์การเอ็นจีโอ	เป็นเวลา	2	เท่า

ของระยะเวลาการเรียนเหมือนข้อบังคับเดิม	 เช่น	 นักศึกษาแพทย์ที่จบแล้วต้องรับ

ราชการใช้คืนทุนก่อน

แยกผู้บริหารด้านวิชาการ	 ออกจากผู้บริหารด้านทั่วไปโดยการจ้างนักบริหาร

มืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร	หรือ	มีประสบการณ์มาก่อน	แบบเดียว

กับในอเมริกา

เพิ่มเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยในอัตราเดียวกับอัยการ	หรือ	 ผู้พิพากษา	

โดยไม่ต้องออกนอกระบบ	 เพราะว่าเมื่อออกนอกระบบแล้ว	 รัฐจะแทรกแซงกำาหนด

ทิศทางหรือนโยบายไม่ได้	 เหมือนกับรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปรรรูปออกไปแล้ว	 เช่น	 ปตท.	

ซึ่งไม่ได้ทำาหน้าที่คานอำานาจบริษัทต่างชาติในการกำาหนดราคาน้ำามันที่ยุติธรรม 

เหมาะสมอีกต่อไป	 รถไฟฟ้า	 รถใต้ดิน	 หรือ	 ค่าทางด่วน	 ก็เป็นลักษณะเดียวกัน 
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คือ	 บริหารงานเพื่อผลกำาไรสูงสุด	 	 ทั้งๆ	 ที่งบลงทุนเป็นเงินภาษีของประชาชน 

โดยไม่คำานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน

ยกเลิกระบบกู้เงินเรียน	 (กยศ.)	 แต่ใช้ระบบให้ทุนแบบสิงค์โปร์	 โดยการ 

คัดเลือกและให้มีการแข่งขัน	 นักศึกษาที่ เกียจคร้านหรือไม่รักเรียน	 ไม่รัก 

ความก้าวหน้าก็ต้องถูกกันออกไปเรียนระดับอาชีวะ	 หรือระดับต่ำากว่านั้นเพื่อไม่ให้ 

เป็นภาระกับมหาวิทยาลัย	 ให้รัฐเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าแบบในอเมริกา 

เพื่อนำาเงินมาเป็นงบประมาณการศึกษาทั้งระบบ	

รัฐบาลต้องจัดให้มีการสัมมนาระดับชาติครั้งใหญ่เพื่อสังคายนาระบบ 

การศกึษาขัน้อดุมศกึษาทัง้ระบบเพือ่กำาหนดทศิทางและเปา้หมายวา่ควรสรา้งบคุลากร

ประเภทไหนมาร่วมกันสร้างชาติ	 คณะสาขาวิชาที่ลงทุนสูงใครควรจะเป็นผู้รับภาระ 

เช่น	ด้านวิทยาศาสตร์	ด้านเทคโนโลยี่	ด้านการแพทย์	หรือ	ด้านวิศวกรรม	ซึ่งผลิต 

บุคลากรไปป้อนภาคธุรกิจ	 หรือ	 ออกไปทำางานต่างประเทศ	 อันที่จริงสาขาเหล่านี้

สามารถบริหารจัดการให้รับงานบริษัทภายนอกมาสร้างรายได้คืนให้มหาวิทยาลัยได้
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หลักก�รป�รีส
�The Paris Principles�

การจัดตั้งสถาบันองค์การสิทธิมนุษยชนระดับชาติในประเทศต่าง	 ๆ	 มาจาก 
การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ	 และมักจะใช้รูปแบบคณะกรรมการ 
(Commission)	 เป็นองค์กรที่ทำำาหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน	 ภายใต้กฎหมายที่มีสถานะ
แตกต่างกัน	กล่าวคือ

1)	 ประเทศทีจ่ดัตัง้คณะกรรมการสทิธมินษุยชน	อยูบ่นพืน้ฐานตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ	

2)	 ประเทศที่จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 อยู่บนพื้นฐานตาม 
พระราชบัญญัติ

3)	 ประเทศที่จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 อยู่บนพื้นฐานตาม 
กฎหมายของฝ่ายบริหาร

แนวความคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศ
ต่างๆ	มีที่มาจากหลักการปารีส	(The	Paris	Principles)	ซี่งกำำาหนดขึ้นจากการสัมมนา 
ว่าด้วยสถาบันแห่งชาติ	 และท้องถิ่น	 เพื่อสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ณ	กรงุเจนวีา	ประเทศสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละทีป่ระชมุมคีวามเหน็รว่มกนัถงึมาตรฐานขัน้ต่ำำา 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จึงได้มีการกำำาหนดแนวทางของอำำานาจและหน้าที่ 
ของสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาตขิึน้	เรยีกวา่	“หลกัการปารสี	(The	Paris	Principles)”	
ซึ่งกำำาหนดแนวทางว่ารัฐควรจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นอิสระเพื่อที่จะ

1)	 ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
2)	 แนะนำำารัฐบาลในเรื่องการปกป้องคุ้มครอง	สิทธิมนุษยชน
3)	 ทบทวนกฎหมายสิทธิมนุษยชน
4)	 รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อสหประชาชาติ
5)	 รับและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์จากสาธารณชน
หลักการปารีส	 เป็นมาตรฐานสากลที่จะทำำาให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 

มปีระสทิธภิาพ	กลา่วคอื	สถาบนัสทิธมินษุยชนระดบัชาตติอ้งมอีงคป์ระกอบอยา่งนอ้ย	
6	ประการ	คือ

1)	 มีความเป็นอิสระ	 (Independence)	 ในการทำำางาน	 มีอำำานาจตัดสินใจ 
โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลและหน่วยงานใดควรมีการเชื่อมโยงกับรัฐสภา
หรือขึ้นต่อประมุขของรัฐ		มีการบริหารจัดการที่เป็นเอกเทศ	มีกฎระเบียบของตนเอง 
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ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานได้และต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลายและเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆ 
ในสังคมอย่างแท้จริง

2)	 ต้องกำำาหนดภาระหน้าที่อย่างชัดเจนและมีอำำานาจเพียงพอ	 (Defined	
jurisdiction	 and	 adequate	 powers)	 ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ตามรฐัธรรมนญูและกฎหมายจดัตัง้สถาบนั	และตามขอ้ตกลง	กตกิาอนสุญัญาระหวา่ง
ประเทศ	 ที่สำำาคัญต้องได้รับอำำานาจทางกฎหมายอย่างเพียงพอไม่ว่าในการสอบสวน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 การเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูล	เป็นต้น

3)	 ต้องเป็นสถาบันที่บุคคลและคณะบุคคลทุกฝ่าย	 สามารถเข้าถึงได้ง่าย	
(Accessibility)	 โดยมีกฎเกณฑ์และกระบวนการทำำางานที่ประชาชนสามารถติดต่อ 
ยื่นคำำาร้องเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 มีสำำานักงานสาขาทุกภูมิภาคเพื่อรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ได้ทั่วประเทศ

4)	 ตอ้งยดึหลกัการความรว่มมอื	(Cooperation)	กบัทกุฝา่ยตัง้แตส่หประชาชาต ิ
สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	 องค์การเอกชนหรือองค์การ 
ทีม่ใิชข่องรฐั	(Non–Governmental	Organizations-NGOs)	ตลอดจนองคก์ารระหวา่ง
รฐับาล	(Intergovermental	Organizations)	ทีม่หีนา้ทีส่ง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
และกับหน่วยงานตุลาการ

5)	 ต้องยึดหลักประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติการ	 (Operational	 efficiency)	
โดยการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ	วิธีการทำำางานที่ไม่เป็นแบบราชการ	(bureaucracy)	
บุคลากรมีความคิดความรู้และความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน	ฯลฯ

6)	 ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ	(Accountability)	ทางดา้นกฎหมาย	และดา้นการเงนิ 
ตอ่รฐับาล	และรฐัสภา	โดยตอ้งเผยแพรร่ายงานและใหส้าธารณชนตรวจสอบการทำำางาน 
ของสถาบันได้อย่างจริงจัง

การประชุมในครั้งนั้นส่งผลให้มีการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติขึ้นเป็นจำำานวนมาก 
ในช่วงคริสตทศวรรษ	 1990	 และนอกจากหลักการปารีสแล้วยังมีหลักการอื่นๆ 
ซึ่งกำำาหนดให้แต่ละประเทศ	 มีสิทธิในการเลือกกรอบการทำำางานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของตนตามความเหมาะสมและความจำำาเป็นด้วย

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/img_ebook/E-Book_nhrc/Chapter%20
1/P_1(1.1-1.2)_new.pdf
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คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต	ิ(ชุดที่	1)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง

และกรรมการอื่นอีกหกคน	มีวาระการดำำารงตำำาแหน่ง	6	ปี	นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งและให้ดำำารงตำำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

 1. ศ�สตร�จ�รย์เสน่ห์   จ�มริก ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

 2. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์จรัล   ดิษฐ�อภิชัย	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 3. คุณหญิงจันทนี   สันตะบุตร	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 4. น�งส�วนัยน�   สุภ�พึ่ง	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 5. ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 6. น�ยวสันต์   พ�นิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 7. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์สุทิน   นพเกตุ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 8. น�งสุนี   ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 9. น�ยสุรสีห์   โกศลน�วิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 10. คุณหญิงอัมพร   มีศุข กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 11. น�งส�วอ�ภร   วงษ์สังข์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	13	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2544

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
น�งอริณญ� สูตรสุคนธ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

น�ยประนูญ สุวรรณภักดี รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิ

น�ยสุขชัย เมธ�วิกูล รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
116



คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต	ิ(ชุดที่	2)

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึง่

และกรรมการอื่นอีกหกคน	มีวาระการดำำารงตำำาแหน่ง	6	ปี	นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งและให้ดำำารงตำำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

 1. น�งอมร�   พงศ�พิชญ์ ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

 2. น�ยแท้จริง   ศิริพ�นิช	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 3. น�ยนิรันดร์   พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 4. น�ยปริญญ�   ศิริส�รก�ร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 5. น�ยไพบูลย์   วร�หะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 6. พลตำ�รวจเอก วันชัย   ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 7. น�งวิส�   เบ็ญจะมโน	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	25	มิถุนายน	พุทธศักราช	2552

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
น�งภิรมย์   ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

น�งส�วว�รุณี  เจน�คม รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิ

น�ยบุญเกื้อ   สมนึก รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

น�งส�วรตญ�  กอบศิริก�ญจน์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
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คำำำ�อธิบ�ยคว�มหม�ยของเครื่องหม�ย

รูปทรงดอกบัว คือ	ความมคีณุธรรม	ความเอือ้อาทรระหวา่งเพือ่น
มนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม	คือ	การสรา้งพลงัความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นสงัคม	
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็น
ส่วนสำำำาคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ คือ	การรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นของสงัคมทัง้ในระดบั
ประเทศและระหว่างประเทศ	 ในการโอบอุ้ม
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และ
เสรีภาพ	 ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและ
ภราดรภาพ

สีนำ้ำำ�เงิน คือ	สีของความเชื่อมั่นของประชาชน	 และทุกภาค
ส่วนของสังคม

	 คือ	ความมุ่งมั่น	อดทนในการทำำำางานเพื่อประชาชน
	 คือ	ความสามัคคี	และการประสานพลังอย่างหนัก

แนน่จากทกุภาคสว่นของสงัคม	เพือ่เสรมิสรา้ง
วัฒนธรรม	สิทธิอื่น	ๆ	ในสังคมไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
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