






รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจํําปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)



• ได้เปรียบกับเสียเปรียบนั้นไม่แปลก

ย่อมมีสิทธิ์ผิดแผกแตกต่างได้

เช่นอยู่ห่างก็ไม่เห็นที่เป็นไป

หากอยู่ใกล้ก็จะเห็นที่เป็นจริง

การได้เปรียบจึงมิใช่การเอาเปรียบ

เช่นไม่เหยียบไม่ยํ่า แม้ใหญ่ยิ่ง

นายจ้างดีเป็นหลักได้พักพิง

ลูกจ้างเองอาจจะชิงเอาเปรียบนาย

การเอาเปรียบทั้งนั้นคือการโกง

ยิ่งได้เปรียบยิ่งตะโพงโกงฉิบหาย

คิดแต่เอาเปรียบกันจึงอันตราย

ยิ่งขยายเมล็ดพันธุ์ของการโกง

ช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อเอาเปรียบ

ลุยระเบียบเหยียบยกโขยกโขยง

เอาเงินต่อเงินถือซื้อยกโรง

จะได้เล่นเด่นโด่งอยู่โรงเดียว

ต้องรู้เท่ารู้ทันกับการโกง

ยิ่งได้เป็นนายโรงยิ่งโกงเดี่ยว

ยิ่งได้เปรียบยิ่งเอาเปรียบไม่เลียบเลี้ยว

แสยะเขี้ยวขยอกขู่นั่งชูคอ!.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

• ได้เปรียบ-เอาเปรียบ •



คํานํํา

สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกชีวิต

มคีณุคา่ และมศีกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยอ์ยา่งเทา่เทยีมเสมอกนั  ปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด  ๆ  

ดังนั้น การปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรืองที่มนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกันในการพิทักษ์ 

และปกป้องทั้งสิทธิของตนเอง และเคารพในสิทธิของผู้อื่นซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกัน

ปัจจุบัน มีบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน จำานวน
ไม่น้อยมีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความ

มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน แม้ต้องเผชิญกับความยากลำาบากนานัปการ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) ไดป้ระจกัษถ์งึบทบาทอนัสำาคญัยิง่

ของบคุคล และองคก์รเหลา่นัน้ ในการทำางานเพือ่ “สทิธมินษุยชน” ดงันัน้ เนือ่งในวนัสทิธมินษุยชน 

สากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นสมควร 

มอบรางวัลบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐  เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณ ให้สังคมได้รับรู ้

เพือ่สรา้งขวญั และกำาลงัใจใหก้บับคุคล และองคก์รดงักลา่ว นอกจากนี ้ยงัมกีารมอบรางวลั

เกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ให้กับบุคคลที่อุทิศตนทำางานเพื่อสิทธิมนุษยชน 

มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความทุ่มเท และมีผลงานเป็นคุณูปการต่อสังคม



สารบัญ

 ๖ ๑๐ ธันวาคม  วันสิทธิมนุษยชน

 ๘ ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ 

  “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐

 ๑๑ การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

  ประจำาปี ๒๕๖๐

รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยขน”

 ๑๘   นายโคอิ  มีมิ

 ๒๒   นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์

 ๒๖   นายสุแก้ว  ฟุงฟู

 รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐
   ประเภท บุคคลทั่วไป

 ๓๒   นายสมพงค์  สระแก้ว

 ๓๘   นางสาวสมลักษณ์  หุตานุวัตร

 ๔๒   นางอรนุช  ผลภิญโญ

   ประเภท เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)

 ๔๘   กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด อาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร จังหวัดสตูล

 ๕๒   เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง



   ประเภท สื่อมวลชน

 ๕๘   นางสาวณัฏฐา  โกมลวาทิน บรรณาธิการ/ผู้ดำาเนินรายการ “ที่นี่ Thai PBS”

 ๖๒   นายปกรณ์  พึ่งเนตร

 ๖๖   รายการคนเคาะข่าว สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน (NEWS1)

   ประเภท องค์กรภาคเอกชน

 ๗๒   คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 ๗๖   เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต (กรณีที่ดินชาวเลราไวย์)

 ๘๒   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคผนวก

 ๘๘ ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๙๐ คำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐

 ๙๓ ประกาศเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม  ปกป้อง 

  และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐

 ๙๕ สาระสำาคัญของปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน



๑๐ ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาสากล

วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน (The Universal Declaration of Human Rights) และมมีตปิระกาศใหว้นัที ่๑๐ ธนัวาคมของทกุปี 

เป็นวันสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่นั้นมาโครงสร้างกลไกและเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชน ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อประกัน

สิทธิขั้นพื้นฐาน และป้องกันการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในวันสิทธิมนุษยชน ทั่วโลกจึงร่วมกันเฉลิมฉลอง

ภายใต้แนวคิดว่า “มนุษย์เกิดขึ้นมามีอิสระ มีเสรีภาพ และเท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ”

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(The Universal Declaration of Human Rights)

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ประเทศตา่ง ๆ  ตระหนกัวา่การคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

อยา่งมปีระสทิธภิาพเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิสนัตภิาพ และความเจรญิกา้วหนา้ขึน้ในโลก จงึไดร้ว่มกนัจดัตัง้องคก์าร 

สหประชาชาติ เพื่อให้เป็นองค์การโลกในการให้ความคุ้มครองมนุษยชาติให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค 

และเทา่เทยีมกนั ทีป่ระชมุสหประชาชาตคิรัง้แรก เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ขอใหค้ณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน 

ที่จัดตั้งขึ้น พิจารณาร่างปฏิญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เรียกว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ให้การรับรองปฏิญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๑
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน ประกอบดว้ยวรรคอารมัภบท และบทบญัญตั ิ๓๐ มาตรา ทีก่ำาหนดสทิธมินษุยชน 

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด เสรีภาพ 

และความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานในการดำารงชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิเสรีภาพที่จะแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการศึกษา สิทธิจากการไม่ถูกทรมานและการกระทำาที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

สำาหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับแต่อดีตได้ให้การรับรองเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ 

หลายฉบบั จนกระทัง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไดร้ะบเุรือ่งสทิธมินษุยชนไว ้ในมาตรา ๔ วา่ 

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทย 

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” อันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจํําปี ๒๕๖๐

รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”



 

ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจําปี ๒๕๖๐

ตามทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิหน็สมควรมอบรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี เพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีเพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี เชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี 

ผลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กบ่คุคล และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กบ่คุคลและคุม้ครองสทิธมินษุยชน ใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กบ่คุคล ใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กบ่คุคลใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กบ่คุคล

และองคก์รทีอ่ทุศิตนปฏบิตังิานอยา่งมุง่มัน่ เพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมเปน็สว่นรวม ตลอดจนเพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่

ประวตัขิองบคุคลและองคก์รทีไ่ดร้บัรางวลัใหเ้ปน็ตวัอยา่งและเปน็แรงบนัดาลใจใหแ้กบ่คุคลอืน่ในสงัคม โดยไดแ้ตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครอง 

สิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐ และคณะอนุกรรมการได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการเสนอชื่อบุคคลและองค์กร 

ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว นั้น 

บดันี ้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิในคราวประชมุ ดา้นบรหิาร ครัง้ที ่๒๗/๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” และรายชื่อบุคคล 

และองคก์รทีส่มควรไดร้บัรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ประจำาป ี๒๕๖๐ ตามทีค่ณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐ เสนอเรียบร้อยแล้ว
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ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตน

เพือ่สทิธมินษุยชน” และรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ประจำาปี ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๔ ราย ดังนี้

๑. รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จํานวน ๓ ราย ได้แก่  
 ๑.๑ นายโคอิ  มีมิ

 ๑.๒ นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์

 ๑.๓ นายสุแก้ว ฟุงฟู

๒. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจําปี ๒๕๖๐ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๒.๑ ประเภทบุคคลทั่วไป  จำานวน ๓ ราย ได้แก่

 ๒.๑.๑ นายสมพงค์  สระแก้ว

 ๒.๑.๒ นางสาวสมลักษณ์  หุตานุวัตร

 ๒.๑.๓ นางอรนุช  ผลภิญโญ

๒.๒ ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)  จำานวน ๒ ราย ได้แก่

 ๒.๒.๑ กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด อาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร จังหวัดสตูล 

 ๒.๒.๒ เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง
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๒.๓ ประเภทสื่อมวลชน  จำานวน ๓ ราย ได้แก่

 ๒.๓.๑ นางสาวมณนิตา (ณัฏฐา)  โกมลวาทิน บรรณาธิการ/ผู้ดำาเนินรายการ “ที่นี่ Thai PBS”                         

 ๒.๓.๒ นายปกรณ์  พึ่งเนตร

 ๒.๓.๓ รายการคนเคาะข่าว สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน (NEWS1)

๒.๔ ประเภทองค์กรภาครัฐ

 - ไม่มีองค์กรใดผ่านการคัดเลือก –

๒.๕ ประเภทองค์กรภาคเอกชน  จำานวน ๓ ราย ได้แก่

 ๒.๕.๑ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 ๒.๕.๒ เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต (กรณีที่ดินชาวเลราไวย์)

 ๒.๕.๓ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 (ลงนาม) วัส  ติงสมิตร

 (นายวัส  ติงสมิตร)

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจําปี ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ขอเชญิรว่มเสนอชือ่บคุคลและองคก์รเขา้รบัการคดัเลอืกเพือ่รบัรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร 

ที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ 

รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำาคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

และองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี๒๕๖๐ ขึน้ โดยม ีนางองัคณา 

นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ และมีนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการ ฯ นอกจากนี้ ยังมีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ร่วมเป็น

อนุกรรมการ ฯ ด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ ดังกล่าว ได้กำาหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

กรอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง  

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐ ได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอบและหลักเกณฑ์

การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
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๑) เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 ๑. มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำางาน 

แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำาบาก ทั้งนี้ การดำาเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

 ๒. มีผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างความเข้าใจ 

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ 

ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งสามารถเป็นกำาลังใจ 

และเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม

 ๓. มีผลการดำาเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม

 ๔. มีการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงความหลากหลายทางเพศ

๒) เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

ในป ี๒๕๖๐ นี ้คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ 

ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี๒๕๖๐  ไดก้ำาหนดใหม้รีางวลัประกอบดว้ย  รางวลัเกยีรตยิศ “ผูอ้ทุศิตน 

เพื่อสิทธิมนุษยชน” รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

แบ่งออกเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป  เด็กและเยาวชน  สื่อมวลชน  องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน

ผลการพิจารณาคัดเลือก

รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”  จำานวน  ๓  รางวัล ได้แก่
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นายโคอิ มีมิ
ผูเ้ฒา่ชาวกะเหรีย่ง หรอื “ปูค่ออี”้ ผูน้ำาจติวญิญาณแหง่ผนืปา่แกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี

นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนในทีด่นิทำากนิและทีอ่ยูอ่าศยั จากกรณถีกูผลกัดนัใหอ้พยพจากพืน้ทีอ่าศยั

ดั้งเดิมที่อยู่มาก่อนจะมีประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ถึงแม้การฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิจะไม่

ประสบผลสำาเร็จ แต่ปู่คออี้ก็ยังมีความหวังสุดท้ายที่จะได้กลับไปยังบ้านเกิด

นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
อดีตข้าราชการกรมวิเทศสหการ สมาชิกวุฒิสภา และนักพัฒนาอาวุโสที่ทำางานภาค

ประชาชนมายาวนานกว่า ๔๐ ปี ผู้มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้เกิดโอกาสกับเด็ก เยาวชน 

สตร ีและผูส้งูอาย ุใหไ้ดร้บัสทิธทิีพ่งึมพีงึได ้และยงัเปน็ผูร้เิริม่กอ่ตัง้คณะกรรมการประสานงาน 

องคก์รพฒันาเอกชน (กป.อพช.) เพือ่เปน็กลไกในการประสานงานกบัภาครฐั และองคก์รพฒันา

เอกชนด้านต่าง ๆ

นายสุแก้ว ฟุงฟู
รองประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ผู้นำาคนสำาคัญที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิในที่ดิน 

และเรยีกรอ้งความเปน็ธรรมใหแ้กช่าวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนโยบายจดัสรรทีด่นิเพือ่เกษตรกร

ของรฐั แม้จะต้องเผชิญกับคดีความและการตดิคกุ กย็งัรว่มตอ่สูใ้นระดบันโยบายเพือ่เปลีย่นแปลง

โครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านสิทธิในที่ดินและทรัพยากร 

รางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจาํป ี๒๕๖๐
 ประเภทบุคคลทั่วไป จำานวน  ๓  รางวัล ได้แก ่

   

นายสมพงค์  สระแก้ว
ผู้อำานวยการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นักพัฒนาสังคม

ผูม้อีดุมการณท์ีม่ัน่คงในการชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุย ์โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาตใิหไ้ดร้บัการคุม้ครอง

สทิธมินษุยชน การเยยีวยา และสง่เสรมิการศกึษา รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยชมุชนทีเ่ขม้แขง็ เพือ่ลด 

ความเสี่ยงจากการถูกหลอกไปค้าแรงงานอย่างผิดกฎหมาย หรือการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
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นางสาวสมลักษณ์  หุตานุวัตร
อาสาสมัครอิสระเพื่อมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน 

ผู้มีผลงานโดดเด่นในการปกป้องทรัพยากรอันมีค่าและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการทำาเหมอืงแรท่องคำาในจงัหวดัพจิติร โดยรว่มตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แกไ้ขปญัหา 

ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบ

นางอรนุช  ผลภิญโญ
กรรมการบรหิารเครอืขา่ยปฏริปูทีด่นิภาคอสีาน นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนหญงิแหง่ภาคอสีาน 

แกนนำาในการเคลือ่นไหวเพือ่ปกปอ้งสทิธชิมุชนจากการถกูละเมดิสทิธใินทีด่นิและการใชป้ระโยชน ์

จนก่อให้เกิดเครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิที่ดินทำากินเทือกเขาเพชรบูรณ์ขึ้น รวมทั้งร่วมผลักดัน

กฎหมายเพื่อคนจนอีกหลายฉบับ

ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)  จำานวน  ๒  รางวัล ได้แก่

กลุม่สองลอ้รกัษบ์า้นเกดิ อาสาสมคัรชมุชนดา้นทรพัยากร จงัหวดัสตลู
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เพือ่ทำาสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคมในการพทิกัษ ์ปกปอ้งรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำาให้สังคมตระหนัก เห็นถึงพลังและสิทธิ

ของเยาวชนทีจ่ะกำาหนดอนาคตบา้นเกดิของตนเอง เกดิการสรา้งภาพลกัษณใ์หม่

ให้แก่เด็กแว๊นที่กลายมาเป็นเด็กแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักบ้านเกิด 

เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง
เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ เพื่อเป็น

พืน้ทีใ่หเ้ดก็และเยาวชนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่งวฒันธรรม ประเพณ ี

ความคิด มุมมอง ทัศนคติ และทำากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการสืบสานงาน

ของชนเผา่พืน้เมอืงใหเ้จรญิเตบิโต และนำาไปสูก่ารมสีว่นรว่มสรา้งการเปลีย่นแปลง

สังคมที่ดีขึ้นสำาหรับเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย  
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ประเภทสื่อมวลชน จำานวน  ๓  รางวัล ได้แก่

นางสาวณัฏฐา  โกมลวาทิน บรรณาธิการ/ผู้ดําเนินรายการ “ที่นี่ Thai PBS”
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เป็นผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียง

และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในฐานะผู้ดำาเนินรายการ “ที่นี่ Thai PBS” รายการ “ตอบ

โจทย์” และรายการ “มีนัดกับณัฏฐา” โดยเฉพาะการดำาเนินรายการ “ที่นี่ Thai PBS” 

ที่โดดเด่นในการนำาเสนอประเด็นการสนทนา การวิเคราะห์สถานการณ์ และการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเจาะลึกและตรงประเด็น 

นายปกรณ์  พึ่งเนตร บรรณาธิการรายการ “ล่าความจริง”
บรรณาธกิารรายการ “ลา่ความจรงิ” ทางสถานโีทรทศัน ์Nation TV และบรรณาธกิาร

ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำานักข่าวอิศรา จากการทำาหน้าที่สื่อมวลชน ๒ ส่วนพร้อมกัน ทำาให้สามารถ

นำาเสนอผลงานไดค้รอบคลมุทกุมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินษุยชน โดยเรือ่งทีน่ำาเสนอสูส่าธารณะ

มากทีส่ดุคอื ปญัหาสทิธมินษุยชนในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละในพืน้ทีอ่ืน่ของประเทศ

รายการคนเคาะข่าว สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน (NEWS1)
รายการข่าวที่นำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่สาธารณชน 

โดยใหค้วามสำาคญัตอ่ปญัหาการละเมดิสทิธมินษุยชน เชน่ การตอ่สูข้องผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

จากการทำาเหมืองแร่ทองคำา จังหวัดสระบุรี เป็นต้น เพ่ือมุ่งหวังให้สังคมได้รับรู้มีการลงพ้ืนท่ี 

หาข้อมูลเบ้ืองลึกและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนนำาเสนอปัญหา

ข้อเรียกร้องผ่านรายการและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาต่อไป
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ประเภทองค์กรภาคเอกชน จำานวน  ๓  รางวัล ได้แก่

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
เกิดข้ึนจากการรวมตัวขององค์กรแรงงานและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน 

เพ่ือเป็นกลไกในการรณรงค์เคล่ือนไหวเรียกร้อง เจรจาต่อรองหรือผลักดันให้รัฐบาล 

กำาหนดนโยบายหรอืมาตรการทีต่อบสนองตอ่ปญัหา และความตอ้งการของผูใ้ชแ้รงงาน

อยา่งเปน็ธรรม รวมท้ังติดตามการแก้ไขปัญหาแรงงานร่วมกัน จนกลายเปน็องคก์รแรงงาน

ที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งในปัจจุบัน

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต (กรณีที่ดินชาวเลราไวย์)
เกดิจากการรวมตวักนัของชมุชนในจงัหวดัภเูกต็ เพือ่รว่มกนัแกป้ญัหาทีอ่ยูอ่าศยั

และที่ทำากินให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยร่วมกันขับเคลื่อน

และประสานงานอยา่งเขม้แขง็ในประเดน็ปญัหาทีอ่ยูอ่าศยัทีท่ำากนิ สวสัดกิารชมุชน และ

สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เพื่อให้คนจนและกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มคีวามภมูใิจในวฒันธรรมของตนเองและทำาใหส้งัคมเมอืงตระหนกัถงึคณุคา่ของวฒันธรรม 

ท้องถิ่น

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
องคก์รพฒันาเอกชนทีด่ำาเนนิงานเพือ่ประโยชนส์าธารณะ โดยการทำางานรว่มกบั 

นกัพฒันาในองคก์รพฒันาเอกชนทัง้ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต ้มุง่เนน้ 

ความสำาคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสร้างรูปธรรมในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตคิวบคูก่บัการพฒันาระบบการจดัการภยัพบิตัธิรรมชาต ิตลอดจนพฒันา 

และฟื้นฟูองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้

ด้วยตนเอง
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17

รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”นายสุแก้ว  ฟุงฟู

นายโคอิ  มีมิ

นาง
สาว

ศรีสว่าง
  พ

ั่ววงศ
์แพ

ทย์

รางวัลเกียรติยศ
“ผูอ้ทุศิตนเพือ่สทิธมินษุยชน”



นายโคอิ  มีมิ
ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ชื่อ – นามสกุล นายโคอิ มีมิ  หรือ “ปู่คออี้”

ตํําแหน่ง ผู้นำาทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงในป่าแก่งกระจาน 

สถานที่ทํํางาน บ้านบางกลอย  ตำาบลห้วยแม่เพรียง  อำาเภอแก่งกระจาน

 จังหวัดเพชรบุรี

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ปูค่ออี ้หรอืนายโคอ ิหรอืจออี ้ผูน้ำาทางจติวญิญาณของชาวกะเหรีย่งในปา่แกง่กระจาน 

วัย ๑๐๖ ปี คือหนึ่งในผู้ที่ถูกผลักดันลงมาจากบ้านเกิดดั้งเดิม ที่เรียกว่า บางกลอยบน หรือ 

“ใจแผน่ดนิ” ซึง่อยูอ่าศยัมากอ่นทีจ่ะมปีระกาศเปน็พืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาต ิใหไ้ปอยูบ่า้นโปง่ลกึ

หรือบางกลอยล่าง จนต้องพยายามต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์เพื่อให้ได้กลับหวนคืนสู่ถิ่นฐานเกิด

ปู่คออี้และชาวกะเหรี่ยงดำารงชีวิตตามวิถีทางของกะเหรี่ยงปกาเกอะญอตามที่

บรรพบุรุษสั่งสอนมา โดยครอบครัวของปู่คออี้ทำาการเพาะปลูกข้าวไร่ ทำาการเกษตร 

แบบหมนุเวยีน ชาวบา้นบางกลอยบน ซึง่ตัง้รกรากอยูใ่นพืน้ทีม่านาน การดำารงชวีติสว่นใหญ ่

เป็นการทำาไร่หมุนเวียนปลูกข้าว พริก เผือก มัน ผัก การจับปลา เป็นการใช้ชีวิตแบบ

กลมกลืนกับธรรมชาติ
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ในปี ๒๕๓๙ หน่วยงานรัฐ ได้ร่วมกันจัดทำาโครงการศึกษาเพื่อหา 

แนวทางแกไ้ขปญัหาการบกุรกุพืน้ทีป่า่ตน้น้ำาลำาธารอยา่งถาวรของชาวไทยภเูขา

ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยได้อพยพชาวกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู ่

ตามแนวชายแดนไทย – พม่า มาอาศัยอยู่รวมกันที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย 

ซึ่งปู่คออี้เป็นบุคคลกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ลงมาอาศัยตามโครงการดังกล่าว 

แต่ภายหลังชาวกะเหรี่ยงบางส่วนได้กลับขึ้นไปอาศัยตามป่าเขาเหมือนเดิม 

รวมถึงปู่คออี้ด้วย

ในปี ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่รัฐได้ทำาการขับไล่ชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ 

บางกลอยบนให้กลับลงไปอยู่ที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย และยังได้ดำาเนินการ 

จับกุมนายนอแอะ บุตรชายปู่คออี้ โดยถูกตั้งข้อหาว่ามีอาวุธปืนไว้ใน 

ครอบครอง รวมถึงยังมีการเผาทำาลายทรัพย์สินที่อยู่อาศัย ผลิตผลทาง 

การเกษตรถูกเพลิงไหม้เสียหายเป็นจำานวนมาก

หลังจากปู่คออี้และชาวบ้านถูกบังคับให้อพยพย้ายมาอยู่บ้านโป่งลึก 

หรือบางกลอยล่างนั้น ทุกคนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการจัดสรร 

ทีอ่ยูอ่าศยั ไมไ่ดเ้ปน็ไปตามทีส่ญัญาไวเ้ชน่เดยีวกบัทีท่ำากนิทีม่จีำากดั ทีส่ำาคญัคอื 

ผืนดินเหล่านั้นไม่สามารถปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชที่ชาวกะเหรี่ยงปลูกกันมาตั้งแต่

บรรพบุรุษ

ปู่คออี้และชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอกลับ

ไปอยู่ถิ่นฐานเกิดและเติบโตมาบนแผ่นดินแห่งนี้ ซึ่งได้ยืนยันว่ามีการอยู่อาศัย

กันมาตั้งแต่ก่อน ประมวลกฎหมายที่ดินปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บังคับ และก่อน

ประกาศเป็นเขตอุทยาน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จากการพยายามต่อสู้เรียกร้อง

สิทธิ ทำาให้นายบิลลี่หรือนายพอละจี รักจงเจริญ ผู้เป็นหลานชายของปู่คออี ้

ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานเพียงคนเดียวที่เขียนและอ่านภาษาไทยได้ 

ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงเย็นของวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ก่อนที่

ศาลปกครองกลางจะมีการสืบพยานเพิ่มเติม “บิลลี่” ซึ่งเป็นพยานปากเอกคน

สำาคัญที่จะต้องไปให้ปากคำาต่อศาลวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
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แม้สภาพร่างกายของปู่คออี้จะอ่อนแอลงตามกาลเวลา แต่ในหลาย ๆ ครั้ง ปู่คออี้ยอมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 

ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงที่นายบิลลี่ หรือนายพอละจี รักจงเจริญ หลานชายที่หายตัวไป ปู่คออี้ได้เข้ามาร้องเรียน

ขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ

ในวัย ๑๐๖ ปี แม้ร่างกายปู่จะร่วงโรยไปตามสังขาร แต่ก็ยังต้องการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเท่าที่ 

มีช่องทางอยู่ ปู่คออี้ยังยืนยันว่าอยากกลับไปอยู่ที่บ้านเดิม ที่ซึ่งเคยอยู่มาตั้งแต่เกิด และเฝ้ารอเวลาว่าจะทำายังไง 

ถึงจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านเดิม ปู่ยังมีความหวัง และคิดว่าคงอยู่ได้อีกไม่นาน ก็เลยอยากกลับไปตายในที่ที่แกเคยอยู่ 

เพราะแกเชื่อเสมอว่าที่นั่นคือบ้านของแก

..ข้อคิดหรือกําลังใจที่ได้จากการทํางานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน..

“..ฉนัทำ�อยา่งนีก้เ็พือ่ดแูลรกัษาพืน้ทีข่องพวกปูย่า่�ตายายแตก่อ่นมา�เพือ่ทกุคนทีอ่าศยั�

อยูใ่นปา่�ฉนัลกุขึน้มาเรยีกรอ้งทีจ่ะกลบัไปอยูใ่นถิน่ฐานดัง้เดมิ��ไมใ่ชเ่พือ่ตวัฉนัเอง�

แตเ่พือ่ลกูหลานในวนัขา้งหนา้��ฉนักต็อ้งทำ�ใหล้กูหลานไดเ้หน็�เพือ่พวกเขาจะไมล่มืปูย่า่�

ตายายและพวกเขาจะได้มีพื้นที่ทำ�ไร่ข้าว�เมื่อมีข้าวพวกเขาก็จะอยู่ได้

ฉันไม่ได้ทำ�ลายป่า..ฉันลืมตาขึ้นมาป่าก็อยู่ตรงนั้น� น้ำ�นมหยดแรกที่ฉันได้ดื่มก็คือ

ตรงนั้น..ป่าก็ยังอยู่ไม่ได้เสียหาย..พวกเขาเอาฉันลงมาอยู่ข้างล่างนี�้ แล้วเมื่อไหร่จะ

เอาฉันกลับไปอยู่ที่เดิม”

21

รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”



นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์
ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์

ตํําแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโสองค์กรพัฒนาเอกชน

สถานที่ทํํางาน –

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

นางสาวศรสีวา่ง พัว่วงศแ์พทย ์นกัพฒันาอาวโุสทีม่บีทบาทสำาคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิ 

โอกาสกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้ได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้ โดยเป็น 

บุคคลสำาคัญในการทำางานเพื่อกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา ด้านเด็ก เยาวชน และสตร ี

สรา้งความเทา่เทยีมกนัระหวา่งหญงิ-ชาย เปน็ผูท้ีม่ผีลงานและอทุศิตนใหก้บังานสงัคมสงเคราะห ์

และสวัสดิการสังคมอย่างเข้มแข็งซื่อสัตย์มาโดยตลอด

การทาํงานดา้นสาธารณประโยชนท์ีม่สีว่นสาํคญัในการพฒันาสงัคมไทยในเรือ่ง
ต่าง ๆ มี ดังนี้ 

๑. งานดา้นเดก็ สตร ีและผูส้งูอาย ุเนือ่งจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ในชว่งแรก ๆ  ยงัละเลยและมองขา้มความสำาคญัของการพฒันาเดก็ ซึง่ทา่นเหน็วา่ เดก็ควรไดร้บั 

การพฒันาและวางชวีติพืน้ฐานใหด้ใีนชว่งอาย ุ๐ – ๖ ป ีการพฒันาชว่งวยัอืน่ ๆ  กจ็ะสง่ผลดี 

ตามมาดว้ย ไมต่อ้งมาแกป้ญัหาในภายหลงั จงึไดมุ้ง่การพฒันาไปทีก่ลุม่เดก็ปฐมวยั เพือ่ใหม้ ี

พัฒนาการรอบด้านที่เหมาะสมตามวัยและเน้นการมีส่วนร่วม 

เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติจริง และที่สำาคัญคือ 

การพัฒนาทางจริยธรรม ศีลธรรม และสำานึกต่อสังคมส่วนรวม 

ส่วนงานด้านสตรีในช่วงแรกได้เริ่มในประเด็นที่มีแนวโน้ม 

เป็นปัญหาความรุนแรงในสังคมก่อน ต่อมาจึงได้ประสานกับ

องคก์รพนัธมติรและเครอืขา่ยตา่ง ๆ  ขบัเคลือ่นไปในระดบัชมุชน 

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล เพือ่ชว่ยพฒันาศกัยภาพและพลงัสตรี
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ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ  อย่างมีคุณภาพ มุ่งทำาให้บทบาทสตรีมีคุณค่าที่จะทำาให้สังคมยอมรับมากขึ้น 

และไมม่องขา้มผูส้งูอายโุดยมุง่เนน้ทีจ่ะทำาใหผู้ส้งูอายสุามารถพึง่ตนเองได ้และสามารถดำารงชวีติอยา่งมคีณุคา่ตอ่สงัคม

๒. ผูร้ว่มรเิริม่กอ่ตัง้คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน (กป.อพช.) เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๒๒ นางสาวศรสีวา่ง 

เปน็ผูท้ีม่บีทบาทอยา่งมากในการกอ่ตัง้และรเิริม่ โดยแนวคดิทีเ่กดิการรวมกลุม่ขององคก์รพฒันาเอกชนนีข้ึน้ เนือ่งจาก

หากจะทำางานใหญ่และทำางานที่จะมีผลกระทบต่อสังคมในแนวกว้าง การทำางานคนเดียวหรือทำาอยู่หน่วยงานเดียว

คงจะไม่ประสบผลสำาเร็จ ต้องมีระบบประสานงานกันในลักษณะเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งจะทำาให้เกิดการกระจายตัว 

ของความสัมพันธ์ออกไปในวงกว้าง ซึ่งต่อมา นางสาวศรีสว่าง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธาน กป.อพช. 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘

๓. การรว่มจดัทำาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๘ โดยนบัตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๗ ทิศทางการพัฒนาประเทศยังขาดความสมดุล มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แตม่องขา้มการพฒันาดา้นสงัคมและการเมอืงการปกครอง ทำาใหเ้กดิปญัหานานาประการ จนกระทัง่ในชว่งจดัทำาแผนพฒันา 

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๘ ซึง่ในขณะนัน้ นางสาวศรสีวา่ง ดำารงตำาแหนง่ประธาน กป.อพช. ไดใ้หค้วามสำาคญั 

ต่อการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน จึงเสนอให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนฯ 

ดังกล่าวด้วย ส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในการพัฒนาใหม่ คือ 

การเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

๔. งานการเมือง นางสาวศรีสว่าง เป็นคนที่มีอุดมการณ์ และต้องการให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

ทำาให้มีความสนใจการเมือง แต่ปฏิเสธที่จะลงสมัคร 

เข้ารับการเลือกตั้ง โดยพอใจที่จะทำางานอยู่เบื้องหลัง

มากกว่า และพยายามที่จะต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรม 

ใหก้บัคนทีด่อ้ยโอกาส โดยมองวา่ กลไกของทางราชการนัน้

ขัดข้องจริงๆ แล้ว อำานาจในการตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่กลไก

ทางดา้นการเมอืง จากการทำางานชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสใน

สงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่

สมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีส่วนร่วมผลักดัน 

งานตา่งๆ ไดแ้ก ่เรือ่งเดก็ สตร ีสทิธมินษุยชน แรงงาน ฯลฯ

ข้อคิดหรือกําลังใจที่ได้จากการทํางานเพื่อส่ง
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เสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

นางสาวศรสีวา่ง�ไดร้บัการกลอ่มเกลาความเปน็คนดจีากครอบครวั�เปน็ผูส้ำ�เรจ็บณัฑติ�

วชิาชพีและมคีวามกา้วหนา้ในระบบราชการ�แตไ่ดม้องเหน็ขอ้จำ�กดับางอยา่งในภาคราชการ��

จงึลาออกมาทำ�งานภาคประชาสงัคม�สมยัทีก่ระบวนการพฒันาและชดุความคดิสทิธมินษุยชน�

ยงัไมเ่ปน็ทีรู่จ้กัคุน้เคย�นางสาวศรสีวา่ง�เปน็อกีคนหนึง่�

ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มบุคคล�องค์กร�จิตสาธารณะ�

ต่างๆ�ทำ�งานเป็นองค์กรเครือข่ายร่วมมือกับส่วนราชการ�

และเพิม่ศกัยภาพ�การชว่ยเหลอื�สง่เสรมิ�ปกปอ้ง�พทิกัษ�์

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมืออาชีพ� ติดต่อกันมา�

ทั้งก่อนและหลังเป็นประธานคณะกรรมการประสานงาน�

องคก์รพฒันาเอกชน�จนปจัจบุนัมีผู้ขับเคลื่อนสานงาน�

ต่อมา

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๓๒ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น  จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์

ปี ๒๕๓๖ บคุคลทีม่ผีลงาน และบทบาทดเีดน่ สาขาการพฒันาสตร ีจากคณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงาน

สตรีแห่งชาติ

ปี ๒๕๔๑ สตรีดีเด่นด้านพัฒนาและส่งเสริมบทบาทสตรี จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่มา : ผู้นำาทางสาธารณประโยชน์และประชาสังคม ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์  โดย รศ.ทองศรี กำาภู ณ อยุธยา, ธันวาคม ๒๕๔๖
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นายสุแก้ว  ฟุงฟู
ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
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ชื่อ – นามสกุล นายสุแก้ว ฟุงฟู

ตํําแหน่ง รองประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

สถานที่ทํํางาน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

นายสุแก้ว ฟุงฟู เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำากินของคน 

ในชุมชน ด้วยบทบาทและหน้าที่ในการเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้นำากลุ่ม/เครือข่าย จึงทำาให้ได้

เป็นผู้นำาในการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านสิทธิ

ในที่ดินและทรัพยากร

สุแก้ว ฟุงฟู หรือพ่อหลวงนงค์ เริ่มเป็นที่รู้จักของสาธารณชนจากการเป็นหนึ่ง

ในผู้นำาคนสำาคัญที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิในที่ดินทำากินของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

จากนโยบายจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรของรัฐ หรือ “โครงการจัดที่ดินผืนใหญ่หนอง

ปลาสวาย บ้านโฮ่ง ป่าซาง จังหวัดลำาพูน” เพื่อจัดสรรที่ดินให้ราษฎรซึ่งไม่มีที่ดินหรือม ี

ที่ดินไม่พอประกอบอาชีพ ซึ่งในภายหลังโครงการดังกล่าวได้พบปัญหาและความล้มเหลว 

มากมายจากการเรง่รดัออกโฉนดทีด่นิและการเดนิสำารวจออกโฉนดทีด่นิ ทำาใหม้กีารออกโฉนด 

ทับที่ทำากินของหลายชุมชน ต่อมาพ่อหลวงนงค์ ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำาของเครือข่าย 

ที่เรียกว่า “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนจังหวัดลำาพูน”
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จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี ๒๕๔๐ ชาวบ้านที่เคยออกไปทำางานภายนอกชุมชนทยอยกันกลับมายัง

หมู่บ้าน เพื่อมาแสวงหาหนทางในการประกอบอาชีพในชุมชน แต่ที่ดินที่มีอยู่กลับไม่เพียงพอต่อการทำาการเกษตร 

ชาวบ้านจึงเริ่มปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางออกในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านคือการเริ่มเข้าไปบุกเบิก

ทำาประโยชน์ในที่ดินที่ปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าที่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ มีการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นการ

จดัการรว่มกนัของคนในชมุชนในรปูแบบของกรรมสทิธิร์ว่ม ตอ่มาไดพ้ฒันาเปน็ “การจดัการทีด่นิโดยชมุชน หรอื โฉนด

ชมุชน” โดยทีด่นิบา้นแพะใต ้ อำาเภอเวยีงหนองลอ่ง นบัเปน็หมูบ่า้นแรก ๆ  ทีร่เิริม่เขา้ปฏริปูทีด่นิโดยชมุชน เมือ่ชาวบา้น 

ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้สักระยะหนึ่ง ก็มีกลุ่มนายทุนเอกชนมาแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน พร้อมแสดง 

เอกสารสทิธิ ์มกีารปกัปา้ยยดึพืน้ที ่นำาเจา้หนา้ทีต่ำารวจพรอ้มสนุขัตำารวจเขา้ลอ้มชาวบา้นและแกนนำา และถกูดำาเนนิคด ี

จำานวน ๑๐๘ คน ในข้อหาบุกรุก รวมกว่า ๑,๐๖๔ คดี จนทำาให้พ่อหลวงนงค์กลายเป็นผู้ติดคดีมากกว่า ๔๐ คดี 

จากการถูกฟ้องร้องแทนชาวบ้านในพื้นที่ และต้องสูญเสียอิสรภาพอยู่ในเรือนจำากว่า ๑ ปี 
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ชาวบ้านในชุมชนบ้านแพะใต้จึงร่วมกัน 

ตรวจสอบการถือครองที่ดินเหล่านั้นของนายทุน 

และพบว่ากระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

เหล่านั้นมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มนายทุน

ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว และได้นำา 

ไปออกโฉนดที่ดินเกินกว่าที่กลุ่มนายทุนทำาการ

จัดซื้อเอาไว้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สาธารณประโยชน์ 

ของบ้านแพะใต้ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีส่วน 

รู้เห็นการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว 
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จากปญัหาดา้นความไมเ่ปน็ธรรมดา้นทีด่นิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีข่องหมูบ่า้น 

พอ่หลวงนงค ์และพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ในภาคเหนอื ทำาใหเ้กดิการรวมตวักนัในเครอืขา่ย 

เกษตรกรในนามของ “สหพนัธเ์กษตรภาคเหนอื (สกน.)” เกดิเปน็กระแสขบวนการ 

เคลือ่นไหวทางสงัคมในระดบัประเทศและไดร้บัแรงสนบัสนนุ จากนกัวชิาการ 

นักพัฒนา สื่อมวลชน นักศึกษา มีพลังในการเจรจากับรัฐบาลโดยตรง 

จนสามารถนำาไปสู่ข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบต่อกระบวนการ 

ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ รวมทั้งการปฏิบัติงาน

เดินสำารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่น่าจะมีส่วนกับกระบวนการทุจริต และท้ายที่สุดนำามาซึ่งการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ 

ที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่และนำามาซึ่งการเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างของประเทศ

ข้อคิดหรือกําลังใจที่ได้จากการทํางานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ผมย้ำ าอยู่ เสมอว่ ารางวัลที่ ได้ รับนี้ ไม่ใช่ เป็นรางวัลที่ผมได้รับอยู่คนเดียว

แต่เปน็รางวลัแหง่การตอ่สูเ้รือ่งทีด่นิ�และทรพัยากรของพีน่อ้งทีย่นืหยดัตอ่สูร้ว่มกนัมา�

อยา่งยาวนานเกอืบ�๒๐�ป�ีเปน็รางวลัเพือ่เปน็ขวญักำ�ลงัใจใหน้กัตอ่สูท้ีต่อ่สูป้กปอ้ง

สทิธใินทีด่นิของตน�และเพือ่เปน็ขวญักำ�ลงัใจแดว่รีชนนกัสูท้ีเ่สยีสละและรว่มกนัตอ่สู้

ร่วมกับพี่น้องสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
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ชื่อ – นามสกุล นายสมพงค์ สระแก้ว 

ผู้ก่อตั้ง/ผู้อํานวยการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ตํําแหน่ง ผู้อำานวยการ

สถานที่ทํํางาน มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

 (Labour Rights Promotion Network Foundation - LPN) 

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตแรงงาน (LPN) ได้ทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบของแรงงานข้ามชาต ิ

ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการ 

ประมงไทยและนอกน่านน้ำาไทย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง รวมถึงในกิจการประเภท

ตา่ง ๆ  ในประเทศไทย ตลอดจนการสง่เสรมิสทิธมินษุยชน สทิธขิัน้พืน้ฐานและการคุม้ครอง 

ทางสังคม อาทิ การเข้าถึงสิทธิในการศึกษา สิทธิทางสุขภาพ สิทธิแรงงาน สิทธิที่กลุ่ม

ประชากรข้ามชาติพึงได้รับในสังคมไทย การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ประสบปัญหา 

ถูกละเมิดสิทธิ จนถึงปัจจุบันสามารถช่วยเหลือแรงงานให้หลุดพ้นจากการถูกละเมิดสิทธิ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการทำางาน การถูกกดขี่แรงงาน ถูกบังคับค้ามนุษย์ และความ

ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำานวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน ในจำานวนนี้สามารถ 

ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กได้จำานวน ๔๐๐ คน

การดำาเนินการที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกและส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย 

ภาครัฐ และการปรับตัวของบริษัทผู้ซื้อและผู้บริโภคต่างประเทศคือการช่วยเหลือแรงงาน

ที่ถูกกระทำาในล้งกุ้ง ในสถานประกอบการแปรรูปกุ้ง อาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๘ และการปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย พม่า ลาว 

และกัมพูชาในทะเลนอกน่านน้ำาไทยที่ประเทศอินโดนีเซีย ณ เกาะอัมบล เกาะตวน 
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และเกาะเบนจิน่า ที่ประสบปัญหาเป็นคน “ตกเรือ” “ตกทุกข์ได้ยาก” ถูกละเมิด

สทิธแิรงงาน และบางสว่นเปน็ผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนษุยใ์หไ้ดก้ลบัไปยงัประเทศ

บ้านเกิดของตน  

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการทำางานมากกว่า ๑๓ ปี ที่ได้จัดตั้งเครือข่าย 

และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ได้ผลิต “ทุนมนุษย์” 

สร้าง “ทุนทางสังคม” เกื้อหนุนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากเหง้า

ของปัญหาแรงงาน และมีส่วนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการด้านแรงงาน

ขา้มชาตใินประเทศไทยผา่นกลไกและระบบตา่ง ๆ  ซึง่เปน็ปจัจยัและการขบัเคลือ่นที่

สำาคัญของการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และ

การสร้างศูนย์กลางแหล่งศึกษาแก่สาธารณะในงานที่มีความพยายามสร้างสรรค์

งานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ  

LPN เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำาหรับคนทุกกลุ่ม อาทิ 

กลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน นักวิชาการ นักวิจัย องค์กรภาครัฐ องค์กร ภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม 

ในไทยและตา่งประเทศรวมถงึองคก์รระหวา่งประเทศ มกีระบวนการถา่ยทอด 

องค์ความรู้ รูปแบบการดำาเนินการผ่านประสบการณ์การทำางานจริง เช่น 

การรับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานทุกสัญชาติ ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน 

การละเมดิสทิธมินษุยชน ปญัหาความไมป่ลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของกลุม่ 

ผู้ประสบปัญหา  

การแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรข้ามชาติ นายสมพงค์ สระแก้ว กล่าวว่า 

ตอ้งเริม่จากแนวคดิเชงิบวกและมคีวามเปน็มนษุยธรรมเปน็เบือ้งตน้ การทำางาน

ต้องคิดอย่างเป็นยุทธศาสตร์ที่แหลมคม สามารถเข้าถึงและจับต้องให้ได้ทำาให้

เปน็กระบวนการและเนน้กระบวนการมสีว่นรว่ม ดงันัน้ หนึง่ในบทบาททีส่ำาคญั

คือ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และไม่เฉพาะในสังคมไทยเท่านั้น 

การสรา้งกระบวนการกลุม่ กระบวนการเครอืขา่ยความรว่มมอื การสรา้งพืน้ที่ 

สาธารณะให้กลุ่มประชากรข้ามชาติมีพื้นที่ปลอดภัย แสดงออกและส่งเสียง 

ในระดับต่าง ๆ และสามารถส่งสารถึงผู้กำาหนดนโยบายระดับชาติได้
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นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำานิตยสารรายปักษ์ ชื่อว่า Myanmar Live Magazine เป็นนิตยสารฉบับภาษาพม่า 

ฉบบัแรกในประเทศไทย สามารถตอบโจทยก์ารรบัรูเ้รยีนรู ้และทำาใหส้ามารถสือ่สารสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนส์ำาหรบักลุม่ประชากร 

ขา้มชาตชิาวพมา่ไดจ้ำานวนหลายแสนคน แจกฟรใีหแ้รงงานชาวพมา่ในชมุชน และในสถานประกอบการจงัหวดัสมทุรสาคร

และจังหวัดใกล้เคียง 

แนวคิด หรือกําลังใจที่ได้จากการทํางานเพื่อส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แนวคดิการทำ�งานทีต่นเองคดิมาโดยตลอด�จากชวีติการทำ�งานดา้นการพฒันาสงัคมมาตลอด�

๒๔�ป�ีคอื�การแปร�“จนิตนาการ”�ทีอ่ยูใ่นอากาศหรอืในหว้งคำ�นงึมาเปลีย่นเปน็สิง่ทีเ่ปน็�

“รปูธรรม”�จบัตอ้งใหไ้ด�้การทำ�ใหง้านเปน็รปูธรรมจบัตอ้งไดค้อื�คดิแลว้ลงมอืทำ��ทำ�ในสิง่ทีค่ดิ�

และพดูถอดบทเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นเองทำ�การลงมอืทำ�ตอ้งคดิใหเ้ปน็ยทุธศาสตร�์วางเปา้หมาย�

เชงิยทุธศาสตร�์กำ�หนดวสิยัทศันใ์หช้ดัเจน�บวกกบัวสิยัทศันส์ว่นตนทีม่คีวามปรารถนา�

ใหส้งัคมอยูด่ว้ยกนัไดบ้นความหลากหลาย�บนพืน้ฐานของความตอ้งการของมนษุย�์บนสทิธิ

เสรภีาพ�และศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย�์รวมทัง้เขยีนเรือ่งราวทางสงัคมจากการผา่นประสบการณ์

สิ่งที่เป็นกำ�ลังใจและแรงบันดาลใจในการทำ�งานคือ� แต่ละครั้งที่ทำ�งานแล้วเห็นผลสำ�เร็จ�

ของงาน�เหน็ผูป้ระสบปญัหาไดค้ลีค่ลายปญัหาใหไ้ด�้เหน็ผูถ้กูกระทำ�ไดล้มืตาอา้ปาก�สง่เสยีงได�้

หายจากการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย�ไดร้บัการเยยีวยาฟืน้ฟ�ูไดร้บัความเปน็ธรรม�ไดร้บัการปฏบิตั�ิ

ที่ดีตามกฎหมาย� ได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ�

ทำ�ให้มีขวัญและกำ�ลังใจดีขึ้น�สามารถมีแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานต่อไป

อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ� การทำ�งานเป็นทีมของผู้ร่วมงานในทุกระดับ� การทำ�งาน�

ด้านสิทธิมนุษยชน� ต้องทำ�งานกันเป็นทีม� เมื่อทีมทำ�งานประสบความสำ�เร็จและมีการ

ถอดบทเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน� นอกจากจะได้กำ�ลังใจในการทำ�งานแล้ว� ยังเห็นรูปแบบ�

นวัตกรรมใหม่�ๆ�ในการแก้ไขปัญหาที่คนอื่น�ๆ�สามารถมาเรียนรู้ต่อยอดได้
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รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๕๑ รางวัล ฮีโร่ในการทำางานด้านการคุ้มครองสิทธิ และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

ในกลุ่มแรงงานจาก United State Department of State ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคนไทย 

๑ ใน ๑๓ คนทั่วโลก  Hero Acting to End Modern – Day Slavery Award From 

USA 2008, TRAFFICKING PERSONS REPORT

ปี ๒๕๕๒ ประกาศเกยีรตคิณุ เปน็นกัสงัคมสงเคราะหด์เีดน่ ประเภทนกัสงัคมสงเคราะหว์ชิาชพี จากมลูนธิิ

ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์

ปี ๒๕๕๕ - ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

 ดิเรกคุณาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

  - เข็มเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำาประโยชน์แก่สังคม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

 พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุโครงการ “รว่มปนั แบง่ใจ สูส่ายใยเดก็และสตร”ี

 มูลนิธิ อมาตยกุล

ปี ๒๕๕๖ รางวัล ‘อโชก้า เฟลโล่’ จากมูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) องค์กรที่สนับสนุนบุคคลที่ทำางาน

เพื่อสังคม ที่เป็นการยอมรับในระดับสากล

ปี ๒๕๕๙ โล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ปี ๒๕๖๐ โลเ่กยีรตคิณุ เจา้ของผลงาน การสง่เสรมิการศกึษาเพือ่เดก็และเยาวชนทีเ่ปน็ลกูหลานของแรงงาน

ข้ามชาติ โครงการสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

ของประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ Ashoka
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นางสาวสมลักษณ์  หุตานุวัตร
บุคคลทั่วไป
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวสมลักษณ์  หุตานุวัตร

ตํําแหน่ง อาสาสมัครอิสระเพื่อมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

นางสาวสมลกัษณ ์หตุานวุตัร เปน็อาสาสมคัรอสิระเพือ่มนษุยธรรมและสทิธมินษุยชน 

ซึง่ทำางานเตม็เวลา โดยการเริม่ตน้ทำางานอาสาสมคัรใหก้บัมลูนธิโิกมลคมีทอง กอ่ตัง้โครงการ 

แด่น้องผู้หิวโหยร่วมกับเพื่อน ๆ การได้เข้าไปคลุกคลีอยู่ในชนบทสลับกับในเมือง ทำาให้เห็น 

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่อยมา 

จนเมื่อระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ 

ได้ร่วมกับเพื่อนก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจ 

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม SVN และ

ต่อมาได้เป็นตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วม 

รา่งแผนสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิฉบบัที ่๒ 

ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ ไดท้ำาหนา้ทีผู่อ้ำานวยการ 

ศูนย์ประสานงานอาสาฝ่ าน้ำ าท่ วม 

ภาคประชาชน - ไทยพบีเีอส หลงัจากนัน้ 

มีชาวบ้ านมาร้ องขอความร่ วมมือ 

เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการขยายนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดชลบุรี - 

ฉะเชิงเทราจึงลงไปอยู่กับชาวบ้านประมาณ ๓ - ๔ เดือน เพื่อร่วมปกป้องสิทธิและด้วย 

ความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านทำาให้เจ้าของโครงการ 

ยกเลิกโครงการในที่สุด จากนั้นได้ทำาการศึกษาโดยส่วนตัวเรื่องพลังงานปิโตรเลียม และได้

รบัเชญิใหเ้ขา้ไปเปน็อนกุรรมาธกิารธรรมาภบิาลดา้นพลงังาน วฒุสิภา ชว่งทีเ่กดิน้ำามนัดบิรัว่

ลงสู่ทะเลจังหวัดระยองได้ลงไปอยู่กับหมู่บ้านชาวประมงประมาณ ๒ - ๓ เดือน พร้อมกับ 
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อาสาสมคัรและไดป้ระสานงานใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษา 

ปัญหา ตลอดจนเผยแพร่ความจริงให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมี

การบันทึกข้อมูลด้วยภาพและเสียง จนปัจจุบันชาวประมงและแม่ค้า

ชายหาดกว่า ๔๐๐ คน ที่ร่วมกันจัดทำาข้อมูลในครั้งนั้นได้ร่วมกันฟ้อง

ต่อศาลจังหวัดระยอง เพื่อให้มีการฟื้นฟูทะเลและชดเชยความเสีย

หายแก่ผู้เดือดร้อน

ในระหว่างศึกษาเรื่องพลังงานได้พบเรื่องเหมืองทองคำา 

ในแปลงสัมปทานปิโตรเลียมที่พิจิตร จึงศึกษาเรื่องแร่ทองคำา 

และเหมอืงแรท่องคำาควบคูก่บัการศกึษาเรือ่งปโิตรเลยีมอยา่งตอ่เนือ่ง 

ขณะมีการเจาะสำารวจปิโตรเลียมที่อีสานได้ลงไปดูความจริง 

ในหลายพื้นที่พบว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 

จึงประสานให้เกิดการร้องเรียนและได้รับเชิญให้ทำาหน้าที่พยาน 

ผู้เชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องพลังงานหลายครั้ง 

ในหลายพื้นที่ และเมื่อพบกับชาวบ้านจากรอบเหมืองแร่ทองคำาที่มาขอความช่วยเหลือ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ขณะร่วมก่อตั้ งสถาบันวิจัยพลังงานและทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำา

เห็นปัญหาตรงกับที่ชาวบ้านบอกเล่า จึงได้ประสานงาน 

ให้มีการร้องเรียนไปยังคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อมีการจัดเวที

ไต่สวนสาธารณะ จึงได้รับเชิญให้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ 

ในกรณีเหมืองแร่ทองคำา ซึ่งได้ร่วมกับชาวบ้าน นักวิชาการ 

ทหาร ข้าราชการ และสื่อมวลชน ที่มีใจเป็นธรรม 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำาเหมืองแร่ทองคำา

และแกไ้ขปญัหาจากการดำาเนนิกจิการของเหมอืงแรท่องคำา 

จงัหวดัพจิติร เนือ่งจากสง่ผลกระทบตอ่ชาวบา้นรอบเหมอืง
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ในด้านสุขภาพ โลหะหนัก สารพิษที่ปนเปื้อนแหล่งน้ำา พืชผัก และทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ กระทบกับสิ่งแวดล้อม 

จนทำาให้เหมืองแร่ทองคำาต้องหยุดดำาเนินกิจการเหมืองแร่ลง ประชาชนที่อยู่รอบเหมืองได้รับการดูแลและบรรเทา

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการเลิกประกอบกิจการเหมืองแร่ เช่น การกำากับดูแลการปิดเหมืองและฟื้นฟูสภาพพื้นที่

เหมืองการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ โดยให้ดำาเนิน

การไปตามข้อกฎหมาย เป็นต้น

การดำาเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม โดยการเป็นผู้บรรยายพิเศษ 

และร่วมอภิปรายให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง ตลอดจนสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ และสำานักงาน 

ศาลยุติธรรม เป็นต้น

  

ข้อคิดหรือกําลังใจที่ได้จากการทํางานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในการทำ�งานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติได้ใช้คติประจำ�ใจในการทำ�งานว่า

“คนที่มีพลังคือคนที่จริงจังกับความฝันของตนเอง”

“พลงัทีง่ดงามเปน็เรือ่งภายใน�เกดิขึน้ไดเ้มือ่อสิระจากกรอบความคดิ�กรอบความเชือ่�

กรอบแห่งอำ�นาจ� กรอบยึดติดเฉพาะหน้าที่� กรอบองค์กร� กรอบแห่งผลประโยชน์�

และกรอบแห่งความอยากส่วนตน.........พลังจากคนภายนอก� ที่ส่งผลมากที่สุด� คือ�

การยอมรบัความเปน็คนอยา่งทีเ่ราเปน็�คอืมสีตยิอมรบัความไมส่มบรูณแ์บบของทกุคน”

..มนุษย์เกิดมาเพื่อบรรลุธรรม�คือเข้าถึงความดีสูงสุดในการเกิดมาบนโลกนี้

...ความเป็นธรรมในสังคมและการบรรลุธรรมสำ�หรับเราถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๕๖ รางวลั “สนัตปิระชาธรรม” จากมลูนธิเิสถยีรโกเศศ – นาคะประทปี (รางวลับคุคลทีท่ำางานอทุศิตน

เพื่อสังคมตามแนวทาง “สันติประชาธรรม” ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการพิจารณารางวัลดังกล่าว)
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นางอรนุช  ผลภิญโญ
บุคคลทั่วไป
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ชื่อ – นามสกุล นางอรนุช ผลภิญโญ

ตํําแหน่ง กรรมการบริหารเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ทํํางาน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

ในป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ นางอรนชุ  ผลภญิโญ ไดเ้ริม่ทำางานเปน็เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานสนาม 

ที่โครงการป่าชุมชน และร่วมเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิชุมชน จากกรณีสวนป่ายูคาลิปตัส

ตามโครงการพฒันาทุง่กลุารอ้งไห ้ทีป่ลกูทบัพืน้ทีส่าธารณะของชาวบา้น ตอ่มารว่มเคลือ่นไหว

ร่วมกับสมัชชาคนจนในนามเครือข่ายปัญหาป่าไม้ – ที่ดิน เพื่อปกป้องสิทธิ การจัดการ 

ที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรของชุมชนตลอดจนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการ

จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนภาคอีสาน ได้จัดตั้งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ต้นน้ำาเซินขึ้น 

เพื่อปกป้องสิทธิชุมชนจากการถูกละเมิดสิทธิที่ดินและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากร 

จากหน่วยงานป่าไม้และร่วมกับเครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ต้นน้ำา น้ำาหนาว เรียกร้อง

ให้ชาวบ้านมีสิทธิได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บการหาหน่อไม้ในพื้นที่ป่าน้ำาหนาวและสามารถให้

ชาวบ้านทำากินในที่ดินเดิมได้
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นอกจากนั้นในปัจจุบันนางอรนุช ผลภิญโญ เป็นกรรมการบริหารฝ่ายงานสตรีของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน 

ภาคอีสาน ประสานงานให้เกิดเครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิที่ดินทำากินเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีการส่งเสริม ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้จัดตั้งองค์กรศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีตำาแหน่ง

เป็นผู้บริหารองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างรูปธรรมในการจัดการทรัพยากร รณรงค์ให้องค์กรชุมชน และสาธารณะได้เข้าใจ 

ตระหนักในสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้มีการรณรงค์เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบูรณ์ แก้ไขปัญหาที่ดินทำากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงได้ละเมิด 

สทิธขิองชาวบา้น ขม่ขู ่คกุคาม จนกระทัง่ไดม้กีลไกรว่มในการแกไ้ขปญัหา หลงัจากนัน้ รว่มกบัองคก์รแนวรว่มทีท่ำางาน

ในภาคอีสาน หนุนเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานขึ้น จากการดำาเนินงานที่ผ่านมาของนางอรนุช 

ผลภญิโญ แสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทในการปกปอ้งสทิธชิมุชนและสงัคมทีเ่ปน็ธรรมและยัง่ยนื เกีย่วกบัแนวทางการกระจาย 

การถือครองที่ดินที่เป็นธรรม ได้ผลักดันกฎหมายเพื่อคนจน ๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิชุมชน (โฉนดชุมชน)  

พระราชบัญญัติกองทุนธนาคารที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าและพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
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ข้อคิดหรือกําลังใจที่ได้จากการทํางานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หากจะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน� ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน�

และต้องมีการจัดการระบอบการปกครองของรัฐให้เป็นประชาธิปไตย� เพื่อสร้าง�

การถ่วงดุล� ตรวจสอบอำานาจการปกครองและบริหารประเทศ� นอกจากนี้ยังมี�

สถานการณก์ารละเมดิสทิธมินษุยชนของรฐัตอ่ประชาชน�

โดยสว่นใหญจ่ะใชก้ฎหมายเปน็เครือ่งมอืในการละเมดิ�

สิทธิมนุษยชน� โดยเฉพาะในประเด็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม�

ในสว่นกำ�ลงัใจทีไ่ดจ้ากการทำ�งานมสีามสว่น�คอื�กำ�ลงัใจ�

ที่ได้จากชาวบ้านผู้ถูกละเมิดสิทธิ� ที่ร่วมกันต่อสู้�

เพื่อปกป้องสิทธิมาด้วยกัน�รวมทั้งองค์กรเพื่อนมิตร

ตา่ง�ๆ �กำ�ลงัใจทีส่องจากพอ่แม�่ทีใ่หก้ำ�ลงัใจแมใ้นยาม�

ทีเ่หนือ่ยลา้ไมม่ใีคร�และสาม�สามแีละลกูชายทีร่ว่มกนั�

ต่อสู้แม้ในยามที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๕๗ รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ในเครือเนชั่น
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กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด

อาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร 

จังหวัดสตูล

เครือข่าย

เยาว
ชนต้นกล้าช

นเผ่าพ
ื้นเมือง

ประเภท
เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)



กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด
อาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร จังหวัดสตูล

เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
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ชื่อองค์กร  กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิดอาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร

 จังหวัดสตูล

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๖๓  หมู่ ๔  ตำาบลปากน้ำา  อำาเภอละงู  

 จังหวัดสตูล  ๙๑๑๑๐ 

ประวัติขององค์กร

กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิดอาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร จังหวัดสตูล เกิดขึ้นจาก 

การรวมตวัของกลุม่เยาวชนในพืน้ทีอ่ำาเภอละง ูจงัหวดัสตลู และใกลเ้คยีง โดยมเีจตนารมณท์ีจ่ะให้

สงัคมตระหนกัและเหน็ถงึพลงัและสทิธขิองเยาวชนในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของพลเมอืงทีม่สีทิธ ิ

ที่จะกำาหนดอนาคตของบ้านเกิดของตนเอง ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกป้อง 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำาเภอละงู ให้คงความสวยงามและเป็นฐานของเศรษฐกิจ

ชุมชนที่ยั่งยืนอยู่ตลอดไป กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิดมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประสาน

เชื่อมร้อยเสริมสร้างศักยภาพและรวมตัวเยาวชนในชุมชนให้ตระหนักและเห็นถึงพลัง 

ของเยาวชนทีจ่ะตอ้งมบีทบาทสำาคญัทีเ่ขา้ไปมสีว่นรว่มในกำาหนดทศิทางการพฒันาและอนาคต 

ของตนเอง ซึง่ทีผ่า่นมากลุม่สองลอ้รกัษบ์า้นเกดิไดแ้สดงจดุยนืใหเ้หน็อยา่งชดัเจนวา่ เยาวชน

ในพื้นที่จังหวัดสตูลต้องการการพัฒนาไปในแนวทางที่ควบคู่กับธรรมชาติสอดคล้องกับ 

ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น และไม่ต้องการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จากภายนอกที่ก่อ 

ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและผลกระทบขนาดใหญ ่ทัง้นี ้กลุม่สองลอ้ไดร้ว่มมอืกบัโครงการขนาด

ใหญ่ของหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาคใต้ เช่น โครงการท่าเรือน้ำาลึก 

ปากบารา โครงการสะพานยทุธศาสตรพ์ลงังานเศรษฐกจิ (Landbridge) ภาคใต ้ฯลฯ ตลอดจน 

การสร้างปฏิบัติการทางสังคมของเยาวชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน

กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะเชื่อมร้อยพลัง

ของเยาวชนในชุมชนให้รักษ์ป่าบ้านเกิดและพิทักษ์ปกป้องสิทธิของตนเองและชุมชน โดยใช ้

กิจกรรมการเก็บขยะ ในพื้นที่บริเวณชายหาดปากบาราทุกวันอาทิตย์ รวมถึงการพัฒนา

เยาวชนให้เป็นอาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังนัก
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ทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาในพืน้ทีป่ากบารา ไมใ่หท้ำาลายทรพัยากรและชว่ยกนั 

รกัษาความสะอาดของพืน้ทีช่ายฝัง่ และยงัมกีจิกรรมอกีหลายกจิกรรม 

ทีก่ลุม่สองลอ้รกัษบ์า้นเกดิไดร้ว่มกนัทำาเมือ่มโีอกาส เชน่ การปลกูปา่ 

ในวันสิ่งแวดล้อมโลก การปลูกป่าเมื่อมีหน่วยงานต่าง ๆ เชิญมา 

ทำาฝายกั้นน้ำาในพื้นที่ต่าง ๆ  นอกจากนี้ กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิดได ้

เขา้รว่มกบัสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ทอ้งถิน่ภาคใต ้

ทำาการวิจัยชุมชนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจชุมชน 

จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำาบลปากน้ำา อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

กลุ่มเยาวชนที่เป็นเป้าหมายแรกของกลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด คือ กลุ่มเด็กที่ชอบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตาม

สถานที่ต่าง ๆ ทำาให้เกิดการรบกวนต่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ซึ่งสังคมส่วนใหญ่นั้นมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็ก 

ที่ก่อปัญหาบนท้องถนน ส่วนกลุ่มเยาวชนเป้าหมายที่สอง คือ นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่อำาเภอละงู 

จังหวัดสตูล ปัจจุบันกลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิดมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ คน แต่ในบางครั้งยังมีเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดสตูลมาเข้าร่วมทำากิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดประมาณ ๔๐๐ คน

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด ได้ใช้สิทธิของเยาวชนในสิทธิพลเมือง 

เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการท่าเรือ 

น้ำาลกึปากบาราใหป้ระชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบนัน้ทราบ ทำาใหก้ลุม่เยาวชน 

เขา้ไปเปน็สว่นสำาคญัในการศกึษาขอ้มลูตา่ง ๆ  ของโครงการ โดยเฉพาะ 

ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้เปิดเผย 

ขอ้มลูทีถ่กูบดิเบอืน เรือ่ง ทา่เรอืน้ำาลกึปากบารา ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 

ความจรงิ และเปน็กลุม่เยาวชนทีเ่ขา้ไปเปน็สมาชกิของเครอืขา่ยประชาชน

ติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ซึ่งเกิดจากการตื่นตัวของภาคประชาชนที่มีต่อการตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ท่าเรือน้ำาลึกปากบารา โดยได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย 

มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และกลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิดได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องและคุ้มครอง

สิทธิของชุมชนในการที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดมาโดยตลอด
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ทิศทางขององค์กรในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

มีหลายอย่างที่ในฐานะเยาวชนที่อยากแสดงออกว่า�รักษ์บ้านเกิดควบคู่กับการรณรงค์

เพือ่ใหท้กุคนเหน็คณุคา่ในสิง่ทีช่มุชนมจีนเกดิความรูส้กึหวงแหนและควรทีจ่ะปกปอ้ง�

โดยตลอดระยะเวลาสองถงึสามปทีีผ่า่นมาไดร้วมกลุม่กนัทำ�กจิกรรมมากกวา่�๒๐๐�ครัง้�

ในอนาคตกจ็ะทำ�หนา้ทีพ่ลเมอืงจติอาสาเกบ็กวาดสิง่สกปรกตอ่ไปและพรอ้มถา่ยทอดวชิา�

วา่ดว้ยทำ�ไมตอ้งรกัษบ์า้นเกดิใหก้บัรุน่นอ้งๆทีจ่ะเดนิตามรอยพี�่อยา่งมคีณุคา่ตอ่สงัคม

โดยเฉพาะชุมชนบ้านเกิด� แต่ก็ยังคงต้องอาศัยวิชาความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิพลเมือง�

ว่าอะไรทำ�ได้�อะไรทำ�ไม่ได้�หากมีกิจกรรมอบรมที่มีค่าใช้จ่ายให้กับน้อง�ๆ�ทางกลุ่ม�

ก็จะยินดีที่จะให้น้อง�ๆ�ออกหาประสบการณ์เพิ่มความรู้

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๕๙ รางวัล SVN AWARD ภาคเยาวชนยอดเยี่ยม รางวัลพรชัย นิตย์ผลประเสริฐ
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เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง
เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
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ชื่อองค์กร  เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๕๒  หมู่ ๒  ตำาบลสันทรายน้อย  อำาเภอสันทราย

 จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๑๐

ประวัติขององค์กร

จดุเริม่ตน้จากเดก็และเยาวชน ๙ กลุม่ชาตพินัธุท์างภาคเหนอืตอนบน ไดแ้ก ่กะเหรีย่ง 

คะฉิน่ ดาราอาง มง้ เมีย่น ลาหู ่ลซี ูละเวอืะ และอาขา่ ไดม้โีอกาสพบปะแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ในเรือ่งวฒันธรรม ประเพณ ีความคดิ มมุมอง ทศันคต ิทัง้ในระดบับคุคล และกลุม่ชาตพินัธุ ์

ชนเผ่าของตนเอง ทำาให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งเครือข่ายเด็ก

และเยาวชนชนเผา่พืน้เมอืงขึน้มา เพือ่เปน็พืน้ทีท่ำางานในประเดน็ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั มกีาร 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั โดยใชช้ือ่วา่ “เครอืขา่ยเยาวชนตน้กลา้ชนเผา่พืน้เมอืง” 

(Tonkla Indigenous Youth Network - TKN)

หลังจากนั้น เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าได้มีการพบปะพูดคุย และทำากิจกรรมร่วมกัน 

อย่างต่อเนื่องจนเกิดความชัดเจนมากขึ้น มีโครงสร้างและมีเป้าหมายในการดำาเนินงาน 

ซึ่งเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองได้ประกาศเจตนารมณ์ของการเป็นเมล็ดพันธุ์

รุ่นใหม่ที่สืบสานงานของชนเผ่าพื้นเมือง รวมถึงได้นำาเสนอความคิดเห็นในการจัดตั้ง 

เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเป็นทางการ จากนั้นมีกิจกรรมที่จัดขึ้น 
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ในภาคต่าง ๆ จึงทำาให้เกิดการขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่สมาชิกของเครือข่าย 

ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คือ ไทยใหญ่ มอญ ญวน ไทดำา กูย ลาวเวียง ลาวครั่ง มอแกลน อุรักลาโว้ย 

รวมถึงตัวแทนของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย 

ในสัดส่วนของเด็กและเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติ และสถานการณ์ทางด้านสิทธิในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ซึ่งจากการดำาเนินงานร่วมกับเด็ก และเยาวชน 

ส่งผลให้เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเกิดแนวคิดในการขยายเครือข่ายเพื่อการยกระดับเป็นสภาเด็ก 

และเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อขับเคลื่อนงานของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองควบคู่ไปกับงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

แห่งประเทศไทย
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ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑. ผลงานด้านการสื่อสารทางศิลป์ เช่น ละครเรื่อง 

ถนนแห่งความฝัน โดยกลุ่มเด็กอนุรักษ์วัฒนธรรม ดาราอาง 

ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อสะท้อน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชนให้สังคมภายนอก 

ได้รับรู้ บทเพลงชื่อว่า จงภูมิใจ ขับร้องโดยนายชัยภูมิ  ป่าแส 

และเพลงโอกาสและสถานะ ขับร้องโดยกลุ่มเด็กโรงเรียน 

แห่งความหวัง ที่ได้ถ่ายทอดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน 

ที่ไม่มีสัญชาติผ่านบทเพลง และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ได้อย่างลงตัว และการผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิทธิเด็กเป็น 

ภาษาชนเผ่า จุลสาร TKN นิทาน และสื่อวัฒนธรรมอื่น ๆ

๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น การจัดค่ายเด็กและเยาวชนดาราอาง ค่ายละครหุ่น ค่ายเด็ก

และเยาวชนลซี ูคา่ยพฒันาศกัยภาพเยาวชนตน้กลา้ไทดำา และคา่ยเดก็และเยาวชนคะฉิน่ ฯลฯ ในการจดัคา่ยของแตล่ะ

พื้นที่จะเน้นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง และการสร้างความตระหนัก 

ในการทำางานเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าเปลี่ยนแปลงและฝึกการเป็นผู้นำาในการ 

เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ในระดับพื้นที่และในระดับนโยบายได้ และการจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง 

ครั้งที่ ๑ เป็นการรวมตัวของกลุ่มเด็กให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเองได้ในระดับต่าง ๆ 
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ทิศทางขององค์กรในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

๑.�ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย�

� และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง�ๆ

๒.�เน้นการทำ�งานร่วมกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง� และเครือข่ายเด็ก�

� และเยาวชนอื่น�ๆ �ในทุกระดบั�ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ�เพื่อให้เกิดพลัง�

� ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการทำ�งานร่วมกัน

๓.�ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้� ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อง�

� สิทธิเด็ก� และสิทธิมนุษยชน� สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน�

� ในประเทศไทย� รวมทั้งผลการดำ�เนินงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้า�

� ชนเผ่าพื้นเมืองต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๕๘ - รางวลัชนะเลศิ ประเภทสือ่เพลงและ Music VDO ในโครงการประกวด “สือ่สารขา้มสายรุง้”

 ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “ใจเธอ...คือใจฉัน” ประเด็นการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ (ขับร้อง 

 โดย นายชัยภูมิ ป่าแส)

  - รางวลัชนะเลศิ ประเภทสือ่ละครเวทใีนโครงการประกวด “สือ่สารขา้มสายรุง้” ครัง้ที ่๒ หวัขอ้

 “ใจเธอ...คือใจฉัน” ประเด็นการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ (แสดงโดยกลุ่มเด็กอนุรักษ ์

 วัฒนธรรมดาราอาง)

  - รางวลัรองชนะเลศิ ประเภทสือ่เพลงและ Music VDO ในโครงการประกวด “สือ่สารขา้มสายรุง้” 

 ครัง้ที ่๒ หวัขอ้ “ใจเธอ...คอืใจฉนั” ประเดน็การคุม้ครองสทิธเิดก็ไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ(ขบัรอ้งโดย 

 กลุ่มเด็กและเยาวชนโรงเรียนแห่งความหวัง)
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นางสาวณัฏฐา  โกมลวาทิน นาย
ปกรณ์  พ

ึ่งเน
ตร

ประเภท
สื่อมวลชน

รายการคนเคาะขา่ว  สถานโีทรทศันน์วิสว์นั (NEWS1)



นางสาวณัฏฐา  โกมลวาทิน
สื่อมวลชน
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ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฏฐา  โกมลวาทิน

ตําแหน่ง   บรรณาธิการ/ผู้ดำาเนินรายการ “ที่นี่ Thai PBS”

สถานที่ทํางาน องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

(ThaiPBS)

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

นางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน ์

ไทยพบีเีอสเริม่ตน้สายอาชพีนกัขา่วใน ป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ ทีเ่ดอะ เนชัน่ โดยประจำาโตะ๊ขา่วเศรษฐกจิ 

ดแูลขา่วอสงัหารมิทรพัย ์จากนัน้เปน็นกัขา่วเศรษฐกจิตา่งประเทศ ของสถานโีทรทศันไ์อทวี ีกอ่น

ไดร้บัทนุจากรฐับาลไทยศกึษาตอ่ปรญิญาโทดา้นสงัคมวทิยา และ ปรญิญาเอกดา้นสตรศีกึษา 

จากมหาวทิยาลยั The London School of Economics (LSE) ณ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ระหวา่งศกึษาปรญิญาเอก นางสาวณฏัฐา ทำางานนอกเวลาในฐานะนกัแปลและผูป้ระกาศขา่ว 

ทีส่ถานวีทิยบุบีซี ีภาคบรกิารโลก แผนกภาษาไทย หลงัจากจบการศกึษาไดก้ลบัมารบัตำาแหนง่

นักวิจัยและอาจารย์ หลักสูตรปริญญาโท ที่ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้น

จึงได้กลับมาสู่การทำางานด้านสื่อมวลชนอีกครั้งในฐานะผู้ดำาเนินรายการ “ที่นี่ Thai PBS” 

“ตอบโจทย์” และ  “มีนัดกับณัฏฐา” 

ในฐานะบรรณาธกิาร และ ผูด้ำาเนนิรายการ นางสาวณฏัฐา ไดน้ำาเสนอ 

ประเด็นในการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ 

อย่างเจาะลึกและตรงประเด็นในประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างประเด็นที่นำาเสนอผ่านรายการเพื่อส่งเสริมให้สังคมรับรู้

สถานการณ์และตระหนักถึงความสำาคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น 

การบังคับบุคคลให้สูญหายสถานการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระทบจาก 

ความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้สถานการณผ์ูห้นภียัการสูร้บ
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และผูข้ออพยพเขา้เมอืง กลุม่เคลือ่นไหวทางการเมอืง และนกัโทษการเมอืงของเมยีนมา สทิธขิองกลุม่คนหลากหลายทางเพศ 

โดยได้เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย และสถานการณ์การเมือง สังคม และสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียน และได้นำาเสนอ

รายงานเสน้ทางการหลบหนขีองคนทเิบตไปอนิเดยี และมสีถานะเปน็คนพลดัถิน่ทีต่อ้งพลดัพรากจากถิน่ฐานเดมิ โดยนำาเสนอ 

ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์องค์ทะไลลามะ ผู้นำาทางจิตวิญญาณของคนทิเบต

และแนวทางการตอ่สูใ้นเชงิการเมอืง นอกจากนีไ้ดม้โีอกาสสมัภาษณบ์คุคลสำาคญัระดบัโลกทา่นอืน่ ๆ  เชน่ อองซาน ซจู ี

ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ โคฟี ่อนันนั เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิและนกัเคลือ่นไหวทีต่อ่สูเ้พือ่กระบวนการ 

สันติภาพระหว่างไอร์แลนด์เหนือและอังกฤษ 

ข้อคิดหรือกําลังใจที่ได้จากการทํางานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

“สิทธิมนุษยชน� เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์� ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน�

ในหลายประเทศและในระดับภูมิภาค� เพราะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมือง�สังคม�

และความขัดแย้งภายในของหลายประเทศ� การเป็นนักสื่อสารมวลชนมีบทบาทที่จะ�

ตอ้งตืน่ตวั�ตัง้คำ�ถามเชงิวพิากษห์าคำ�ตอบ�สรา้งความรู�้ความเขา้ใจ�และความตระหนกั�

เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนซึง่อาจจะถกูลดิรอนในหลาย�ๆ �สงัคม�หลายครัง้ทีก่ารนำ�เสนอขา่ว�

เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนอาจจะถกูมองวา่เปน็เรือ่งของสงัคมตะวนัตก�ไมเ่กีย่วกบัสงัคมไทย�

หรอืเอเชยีมากนกั�แตท่ีจ่รงิสทิธมินษุยชนลว้นแตเ่กีย่วขอ้งกบัทกุมติขิองความเปน็มนษุย�์
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ทกุเพศสภาพ�และทกุชนชัน้�พนัธกจิของสือ่จงึตอ้ง�

พยายามเปดิเผยสถานการณเ์กีย่วกบัสทิธมินษุยชน�

ทีเ่ลอืนหายหรอืทีถ่กูคกุคามใหม้ากทีส่ดุ�พรอ้มทัง้�

นำ�เสนอแนวทางแก้ไข� หรือช่วยหาทางออก�

อยา่งสรา้งสรรค�์เพือ่ยกระดบัความเขา้ใจและมมุมอง�

ที่เปิดใจกว้างให้กับคนในสังคม� กำ�ลังใจที่เคย

ได้รับจากการทำ�งาน�แค่เพียงเสียงเดียวที่บอกว่า�

ได้ติดตามรายงาน� หรือการสัมภาษณ์บางเรื่อง�

แล้วช่วยจุดประกายอยากผลักดันทำ�งานด้าน�

สิทธิมนุษยชนต่อเป็นเสมือนกำ�ลังใจชั้นเยี่ยม�

เมื่อได้รับรู้ว่าการรายงาน� หรือการสัมภาษณ์� เป็นประโยชน์และได้รับการสานต่อ�

ในเชิงความคิดสำ�หรับผู้รับสารบางท่าน

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๕๔ - รางวัลพิธีกรข่าวหญิงดีเด่น เมขลามหานิยมแห่งปี

  - รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น เทพทอง

ปี ๒๕๕๕ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปี ๒๕๕๗ - รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น โทรทัศน์ทองคำา

  - รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย จากมูลนิธิจำานงค์ ทองประเสริฐ
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นายปกรณ์  พึ่งเนตร
สื่อมวลชน
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ชื่อ - นามสกุล นายปกรณ์ พึ่งเนตร

ตําแหน่ง บรรณาธิการข่าวล่าความจริง  

 บรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้ สำานักข่าวอิศรา

สถานที่ทํางาน สถานีโทรทัศน์ Nation TV 

 เลขที่ ๑๘๕๔/๕๑-๖๒  ชั้น ๑๒เอ  ถนนบางนา-ตราด 

 แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เริ่มต้นการทำางานเป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนย้ายเข้า 

ส่วนกลาง มีประสบการณ์ผ่านการทำางานมาแล้วทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
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ป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ลงพืน้ทีเ่ปน็ผูส้ือ่ขา่วภาคสนามประจำาศนูยข์า่วอศิรา เพือ่รายงานขา่ว ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

และเป็นบรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้ สำานักข่าวอิศรา จนถึงปัจจุบัน 

ขณะเดยีวกนัยงัคงรบัผดิชอบงานขา่วในสือ่กระแสหลกั โดยเปน็บรรณาธกิารโตะ๊ขา่วการเมอืงและความมัน่คง

ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ย้ายไปเป็นบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ 

PPTV HD 36 และเป็นบรรณาธิการข่าวทั่วไปสถานีโทรทัศน์ NOW26 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึง 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการรายการ “ล่าความจริง” ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV 

จากการทำาหน้าที่สื่อมวลชน ๒ ส่วนพร้อมกัน (สื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก) ทำาให้สามารถนำาเสนอผลงาน 

ได้อย่างหลากหลายรอบด้าน หนึ่งในเนื้องานที่ผลักดันสู่สาธารณะมากที่สุดคือเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้และในพื้นที่อื่นของประเทศซึ่งยังคงมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอยู่มาก แม้ปัจจุบันประชาชน 

จะตื่นตัวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น  แต่ในบางพื้นที่ซึ่งห่างไกลหรือเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่สังคมมองข้าม ก็ยังพบปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ โดยเฉพาะปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นคือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๙ เปน็ตน้มา มกีารนำาเสนอสกูป๊ขา่วผา่นทัง้โทรทศัน ์เวบ็ไซตส์ำานกัขา่วอศิรา หนงัสอืพมิพ ์(กรงุเทพ 

ธุรกิจ คมชัดลึก และเดอะเนชั่น) และวิทยุ ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และส่งผลสะเทือนในสังคม 

ทั้งยังส่งเสียงไปถึงผู้มีอำานาจ เช่น การนำาเสนอข่าวเรื่อง “อำานาจล้นฟ้าของมาตรา ๔๔” “เสวนาทางออกข่มขืน 

กระทำาชำาเรา” “โทษประหารไม่ใช่ยาแรง แก้ปัญหาพฤติกรรมฆ่าข่มขืน” “๑๒ ปี ทนายสมชายอุ้มหายกับการสร้าง

บาดแผลร้ายในสังคม” “๒ ปีครอบครัวบิลลี่ในวันที่ไร้เสาหลัก” “เส้นทางเด่น คำาแหล้ นักต่อสู้เพื่อที่ดินทำากิน” 

“เผานัง่ยาง และการคกุคามกบัความยตุธิรรมทีเ่อือ้มไมถ่งึ” “ปมเปดิรายงานซอ้มทรมานภาคใต”้ “วถิคีนไรส้ญัชาตทิีถ่กูลมื” 

“สารพัดรูปแบบซ้อมทรมานยุคดิจิตอล” “ตีตรวน ๗ นักศึกษาทำาตามระเบียบหรือละเมิดสิทธิ” เป็นต้น
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การดำาเนนิงานในมติขิองการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชนนัน้ ถอืวา่เปน็หวัใจหลกั 

ในการทำางานด้านสื่อมวลชนตลอดกว่า ๒๐ ปี ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าเมื่อทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ 

และเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน ก็จะเป็นการยกระดับสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน

ข้อคิดหรือกําลังใจท่ีได้จากการทํางานเพ่ือส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การได้นำ�เสนอข่าวและเปิดพื้นที่ให้กับคนเล็กคนน้อย�หรือคนที่ไม่มีสิทธิ�

มีเสียงในสังคม� กระทั่งได้รับการปกป้องสิทธิตามที่ควรจะเป็น�

แม้หลาย�ๆ�ครั้งจะเป็นข่าวที่ไม่สามารถสร้างความนิยม�หรือ�

เรยีกเรทติง้ในทางธรุกจิได�้แตถ่อืเปน็หนา้ทีข่อง�“สือ่วชิาชพี”�

ในกระแสเชีย่วกรากของการแขง่ขนัในวงการสือ่สารมวลชนไทย�

และบรรดาสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๕๔ รางวัลพาดหัวข่าวการเมืองยอดเยี่ยมข่าวภาคใต้

ปี ๒๕๕๘ รางวัลชมเชยข่าวสิ่งแวดล้อม “ขยะไฮเทค” 

ปี ๒๕๕๙ - รางวัลข่าวสิทธิมนุษยชนยอดเย่ียม จากแอมเนสต้ี

 อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) ขา่ว “คดฆีา่เผานัง่ยาง 

 อุดรธานี กับพยานที่ยังมีชีวิต”

  - สารคดีทางโทรทัศน์ชิงรางวัลกองทุนทนายสมชาย 

 นีละไพจิตร เรื่อง ผ่าวงจรธุรกิจมืดชายแดนใต้ ๘ ป ี

 แสนล้านชาวบ้านได้อะไร
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รายการคนเคาะข่าวสถานีโทรทัศน์นิวส์วัน  (NEWS1)

สื่อมวลชน
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ชื่อองค์กร รายการคนเคาะข่าว สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน

สถานที่ตั้ง ๑๐๒/๑ บา้นพระอาทติย ์ถนนพระอาทติย ์แขวงชนะสงคราม 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายการคนเคาะข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม NEWS1 

โดยบริษัท ไทยเดย์ดอทคอม จำากัด

ช่วงเวลาออกอากาศ

ปจัจบุนั รายการคนเคาะขา่ว ออกอากาศวนัจนัทร-์วนัพฤหสับด ีเวลา ๒๒.๐๐-๒๒.๓๐ น.

ดําเนินรายการ โดย

๑. เติมศักดิ์ จารุปราณ

๒. กมลพร วรกุล

๓. นงวดี ถนิมมาลย์

๔. กิตติชัย ไพโรจน์ไชยกุล
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ทีมงานผลิตรายการ

๑. ลัดดา ล้อสกุลกานนท์ 

๒. อลิษา เหรียญประพันธ์

๓. โชคชัย แซ่จัง

แนวคิดรายการ

การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมีความจำาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคม 

อุดมปัญญา ประชาชน และชุมชนต้องมีสิทธิมีเสียงในการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ปัญหาทรัพยากร 

และพลังงานที่กำาลังจะหมดลงในไม่กี่ปีข้างหน้าต้องได้รับการบริหารอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งต้องมีกระบวนการ

สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมปฏิรูปพลังงาน

รูปแบบรายการ 

เปน็รายการสนทนาสดกบับคุคลทีต่กเปน็ขา่ว พรอ้มทัง้วเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยนกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นั้น ๆ
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ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รายการคนเคาะข่าว ตลอดเวลาได้ผลิตรายการเพื่อนำาเสนอแก่สาธารณชน โดยให้ความสำาคัญต่อปัญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งจาก 

การกระทำาของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อเท็จจริง ข้อมูลเบื้องลึก 

การรับฟังเสียงของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนนำาเสนอปัญหาข้อเรียกร้องผ่านรายการ

และประสานงานให้หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำาเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางบรรเทาเยียวยา

แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
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ผลงานของรายการคนเคาะข่าวในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้แก่

การนำาเสนอผลกระทบจากการทำาเหมืองแร่ทองคำา

เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการถูกยกเลิกเอกสารสิทธิ 

ให้ประชาชนเข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือ สปก. ๔-๐๑ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า ๓๐๐ ครอบครัว 

ในตำาบลลำาสมพงุ อำาเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ีซึง่ประชาชน 

ได้สิทธิอาศัยทำากินมาเป็นระยะยาวนานเกิน ๕๐ ปี แต่กลับถูก 

ยกเลิกโดยที่ประชาชนไม่ได้รับรู้ว่าที่ดินตนเองถูกยกเลิก

สิทธิ ไปแล้ว ทำาให้ เกิดข้อสงสัยว่ าพื้นที่ เหล่านั้ น ได้ถูก 

เตรียมไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำาเหมืองแร่ทองคำาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ พร้อมทั้ง 

เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่กำาลังจะมีการสร้างเหมืองแร่ทองคำา และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำา 

ได้แสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  

ทิศทางขององค์กรในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

รายการยังคงมุ่งมั่นทำ�หน้าที่เป็นปากเสียง

และเวทีให้แก่ชุมชน� ชาวบ้าน� ประชาชน�

ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่าง�ๆ�ที่มี�

ผลต่อการดำ�รงชีวิตและวิถีชีวิตของคน�

ในชุมชนต่อไป
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ประเภท
องค์กรภาคเอกชน



คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย
องค์กรภาคเอกชน
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ชื่อองค์กร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๐๓/๒๐  ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน  เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐

ประวัติขององค์กร

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดตั้งขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๔๐ โรงงานจำานวนมากต้องปิดกิจการลง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำาให้ 

คนงานหลายแสนคนถูกเลิกจ้าง และประสบความเดือดร้อนแสนสาหัส เนื่องมาจากการ 

สูญเสียรายได้และความมั่นคงในชีวิต พร้อมๆกับการสลายตัวของสหภาพแรงงาน 

ในกิจการนั้น ๆ ในช่วงดังกล่าวขบวนการแรงงานไทยกำาลังอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ แตกแยก 

และขาดความเป็นเอกภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่องค์กรแรงงานในภาครัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งเคยเป็นกำาลังสำาคัญถูกทำาลาย และแบ่งแยกออกจากองค์กรแรงงานในภาคเอกชน 

ภายหลงัเหตกุารณร์ฐัประหาร ป ีพ.ศ. ๒๕๓๔ สว่นองคก์รแรงงานระดบัชาตขิองภาคเอกชน 

ก็ไม่สามารถทำาหน้าที่เป็นองค์กรนำาที่มีประสิทธิภาพ ขบวนการแรงงานจึงไม่สามารถ 

เจรจาต่อรองหรือผลักดันให้รัฐบาลกำาหนดนโยบายหรือมาตรการที่ตอบสนองต่อปัญหา 

และความต้องการของคนงานได้
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ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น และความเชื่อมั่นว่า มีแต่ขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งเท่านั้น ที่จะเป็นกลไกหลัก

ที่จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้แรงงานของตนอย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้

ทำาการจัดตั้ง “คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้เป็นกลไกในการรณรงค์เชิงนโยบาย 

ของผู้ใช้แรงงาน โดยไม่ได้จดทะเบียน เพราะไม่ต้องการให้กรอบกฎหมายเป็นอุปสรรคขวางกั้นความร่วมมือในการ 

ทำางาน  

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก จากหลายภาคส่วน มีทั้งสหพันธ์แรงงาน

ต่าง ๆ กลุ่มสหภาพแรงงานตามย่านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑. การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม 

และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการ 

รวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้กลไก 

ของลกูจา้ง สหภาพแรงงาน เปน็สว่นชว่ยใหค้นงานเขา้ถงึสทิธ ิและเปน็ 

กลไกในการป้องกันไม่ให้คนงานถูกกระทำาอย่างไม่เป็นธรรม และเป็น

สว่นชว่ยรฐับาลในการแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธแิรงงาน การคา้มนษุย์ 

และการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ โดยได้หารือกับ 

กระทรวงแรงงานหลายครั้งอย่างต่อเนื่องให้ดำาเนินการเรื่องนี้ 

อยา่งเครง่ครดัเพราะเปน็ภารกจิหนา้ทีข่องรฐัตามเจตจำานงของกฎหมาย

แรงงานเมื่อฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างมีเหตุที่ทำาให้ความสัมพันธ์ทางด้าน 

แรงงานเกิดปัญหา นอกจากนั้นก็ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลโดยตรง 

ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำาเนียบรัฐบาล และศูนย์ดำารงธรรม

ของแต่ละจังหวัดเมื่อเกิดเหตุการณ์ และบางเรื่องก็ร้องเรียนองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ : ILO และองค์กรเครือข่ายระหว่างประเทศ

๒. การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ในการทำางาน มีอำานาจรับเรื่องร้องทุกข์ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา 
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ทำาวิจัยเชิงลึก พัฒนาบุคลากร ร่วมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับภาครัฐ 

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ให้รัฐบาล

สนับสนุนให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง 

และดำาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนให้มีการจัดสรรเงินทุน 

จำานวน ๒๐% ของดอกผลของกองทุนเงินทดแทนให้กับสถาบันฯ โดยตรง

๓. ไดม้กีารผลกัดนัใหก้ฎหมายแรงงานคุม้ครองแรงงานนอกระบบ แตก่ย็งั 

ไม่เป็นผลเท่าที่ควรแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยผู้รับงานไปทำาที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แต่ก็ยังไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มที่และเป็นการแยกคนงานออกเป็นส่วน ๆ ทำาให้ขาดพลังในการผลักดัน

ปัญหาความเดือดร้อน และผลักดันให้แรงงานนอกระบบได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเท่าเทียม 

กับแรงงานในระบบแต่ก็อยู่ในระหว่างการผลักดันรณรงค์แม้จะทำาให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ 

ตามมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่ก็ยังต้องผลักดันต่อไป นอกจากนั้นก็สนับสนุน 

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเกิดการรวมตัวกันเป็นองค์กรเพื่อผลักดันปัญหาของตนเองให้ได้รับการแก้ไข รวมทั้ง 

ผลักดันให้บุคคลเข้าไปเป็นคณะกรรมการแรงงานนอกระบบระดับชาติ

ทิศทางขององค์กรในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

ทศิทางขา้งหนา้กค็งตอ้งผลกัดนักนัตอ่ไปซึง่ไดว้างแผนการทำ�งานไวแ้ลว้�คอื�ไดม้กีาร�

ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรใหม่โดยมีรองประธานรับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง�

แต่ละประเด็น� รวมทั้งคณะทำ�งานในประเด็นเฉพาะหน้าเร่งด่วน� และในระยะยาว�

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมีแผนยุทธศาสตร์� ๑๐� ปีในการดำ�เนินการ�

ทั้งในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและขบวนการแรงงานและเรื่อง�

การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและหลักประกันทางสังคม� และได้มีการติดตามข้อเสนอ

เป็นระยะ�ๆ
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เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
(กรณีที่ดินชาวเลราไวย์)

องค์กรภาคเอกชน
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ชื่อองค์กร เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต (กรณีที่ดินชาวเลราไวย์)

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๕/๕๐  หมู่ที่ ๓  ถนนรัษฎานุสรณ์  ตำาบลรัษฎา

 อำาเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

ประวัติขององค์กร

เครอืขา่ยสทิธคินจนพฒันาภเูกต็ เกดิจากการรว่มกนัเพือ่แกป้ญัหาทีอ่ยูอ่าศยัผูป้ระสบภยั 

สึนามิในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สืบเนื่องจากหลายชุมชนมีปัญหาเรื่องที่ดินเพราะถูกไล่ที่ 

ภายหลังคลื่นยักษ์ถล่ม การอ้างสิทธิในที่ดินจึงเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในที่ดิน 

เอกชน และที่ดินรัฐบาลบางส่วน รวมถึงกรณีที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ไม่ช่วยเหลือสำาหรับ 

ชุมชนที่ไม่ได้อยู่อาศัยในที่ดินของตนเอง หากจะได้รับการช่วยเหลือตามสมควรก็จะเป็น 

องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนา

เอกชนที่ประสานหน่วยงานรัฐในเบื้องต้น 

ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนั้น 

โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ชาวเลที่มีอยู่ 

ในภเูกต็ ๕ ชมุชน ประกอบดว้ยชมุชนแหลมหลา 

ชมุชนหนิลกูเดยีว ชมุชนสะปำา ชมุชนแหลมตุก๊แก 

และชุมชนราไวย์ จากสถานการณ์ดังกล่าว

จึ ง เป็ นที่ ม า ให้มี การแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ 

และเชื่อมโยงกันเป็น “เครือข่ายสิทธิคนจน

พัฒนาภูเก็ต” ในปี ๒๕๔๘ โดยเริ่มแรกมีสมาชิก ๑๘ ชุมชน จึงได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียน 

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินคนจน 

ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องที่ดินก็ยังมีภาวะการแย่งชิงการใช้ประโยชน์ค่อนข้างสูง 

ซึ่งสะท้อนได้จากปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น ๒๕ ชุมชน ประมาณ ๓,๖๗๙ หลังคาเรือน 

โดยจุดเริ่มต้นในการรวมเป็นเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เริ่มจากการสำารวจข้อมูล 
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ชุมชนแออัดที่มีปัญหาที่ดิน และมีแนวโน้ม 

ถูกขับไล่ซึ่งอยู่กระจายทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต 

ตอ่มาภายหลงัมกีารรวมเครอืขา่ยเปน็ “เครอืขา่ย 

ผู้ประสบภัยสึนามิและสิทธิชุมชน” ในพื้นที่

อนัดามนั และในสว่นของชมุชนชาวเลไดม้กีาร 

พัฒนาโดยเฉพาะการก่อเกิด “เครือข่าย

ชาติพันธุ์ชาวเล ๕ จังหวัดอันดามัน”

สำาหรับกระบวนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่ง 

สิทธิความเป็นชุมชนดั้งเดิมในปัจจุบันกรณี 

ของชุมชนชาวเลราไวย์ นอกจากความเป็น 

เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เริ่มจาก

กระบวนการรวมตัวเป็นเครือข่ายสิทธิคนจน

พัฒนาภูเก็ต ต่อมาก็ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

ชมุชนเพือ่ปฏริปูสงัคมและการเมอืง ในป ี๒๕๕๒ 

ไดเ้ขา้รว่มกบักระบวนการประชาชนเพือ่สงัคม 

ทีเ่ปน็ธรรม จนสามารถผลกัดนัการแกไ้ขปญัหา 

สิทธิชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมแม้ว่าจะแก้ปัญหาได้

เพียงบางเรื่องและบางเรื่องยังไม่แล้วเสร็จ 

โดยเฉพาะปัญหาที่ดินที่เอกชนอ้างสิทธิ และ

แสดงหนงัสอืสำาคญั ในพืน้ทีช่มุชนชาวเลราไวย ์

แต่ที่สำาคัญจากกระบวนการเรียกร้องสิทธิ 

รว่มกบัเครอืขา่ยตา่ง ๆ  ทำาใหเ้กดิคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในระดับประเทศ และมีคณะอนุกรรมการทุกรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน
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ผลงานด้านการส่งเสริม  ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑. ผลงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในระยะแรกที่สำาคัญ คือ การอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมาย

เบื้องต้น โดยเริ่มแรกดำาเนินการในส่วนของเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเป็นการเร่งด่วน 

ระยะต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนชาวบ้าน ทำาให้ปัจจุบันแกนนำาในพื้นที่ที่ถูกฟ้องคดีสามารถดำาเนินการเบื้องต้น 

ในส่วนของเอกสารกับสำานักงานศาลก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทนายอาสา 

๒. การนำาเสนอขอ้มลูพืน้ทีแ่ละปญัหาของกลุม่ชาตพินัธุช์าวเลทัง้อนัดามนั โดยเครอืขา่ยสทิธคินจนพฒันาภเูกต็

ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง องค์กรต่าง ๆ และภาคนักวิชาการ จนสามารถผลักดัน 

ให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้กำาหนดเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ทำาให้ชนเผ่าอื่น ๆ มีแนวทางในการ

คุ้มครองสิทธิของตนเอง 

๓. ผลงานวิจัยของชุมชนชาวเลราไวย์โดยการบันทึกประวัติศาสตร์ของตนเอง ประกอบด้วยข้อมูลชุมชน 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล สภาพปัญหาและความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามจากผลกระทบ 

ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ดำาเนินการร่วมกับนักวิชาการ และได้รับการยอมรับ 

จากองค์กรที่สนับสนุนดำาเนินการวิจัย (สกว.) โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

๔. มีการติดตามการแก้ไขปัญหาแบบเกาะติดภายหลังการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การติดตาม

การแก้ไขปัญหาที่เอกชนสร้างเขื่อนกันคลื่นรุกล้ำาที่ชายหาดสาธารณะ โดยไม่มีการขออนุญาต ทำาให้กรมเจ้าท่ามีคำาสั่ง

ให้ทำาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
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ทิศทางขององค์กรในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

๑. ได้ร่วมผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนกับเครือข่ายอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และยังกำาหนดเป้าหมายด้านสิทธิ

ในที่ดินและที่อยู่อาศัยในลักษณะ “สิทธิ/กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน” โดยคนจนทุกครอบครัวต้องมีที่อยู่อาศัย

๒. มเีปา้หมายในการพฒันาและจดัตัง้สถาบนัการเงนิของคนจน ทีส่ามารถชว่ยเหลอืสมาชกิไดใ้นทกุมติ ิรวมถงึ 

การให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อต่อสู้คดีในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย

๓. มแีนวคดิรว่มกนัในการดำาเนนิการตอ่สูเ้พือ่คนืพืน้ทีส่าธารณะใหก้บัรฐัรว่มกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  เนือ่งจากจงัหวดั 

ภูเก็ตพื้นที่ป่าจะถูกเอกชนอ้างสิทธิครอบครองเป็นจำานวนมาก นอกจากกระทบกับชุมชนแล้วยังมีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมด้วย
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สรุปทิศทางขององค์กรในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชน

“เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตเป็นแกนกลาง�

ในการขับเคลื่อนของทุกชุมชนในจังหวัดภูเก็ต�

โดยมีตัวแทนจากแต่ละชุมชนร่วมเป็นคณะทำ�งาน�

ในแตล่ะดา้นเพือ่ผลกัดนัการแกป้ญัหารว่มกบัองคก์ร

ภาคี�และหน่วยงานต่าง�ๆ�และมีข้อเสนอที่กำ�หนด

ร่วมกันแล้วสามารถดำ�เนินการได้ทั้งในทางปฏิบัติ�

และนโยบาย� โดยมีเป้าหมายให้คนจนและกลุ่ม

ชาติพันธุ์ดั้ ง เดิมสามารถอยู่กับเมืองได้อย่ าง�

มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและมีคุณค่ากับเมือง”

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

พ.ศ. ๒๕๕๙ - รางวัลวิจัยชุมชนท้องถิ่นดีเด่น จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  - ประกาศนียบัตรจากประมงจังหวัดภูเก็ต ด้านการช่วยเหลือหน่วยงานราชการในการวางทุ่น 

 ในทะเลการเก็บขยะในทะเล และการวางปะการังเทียม
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มูลนิธเิพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์กรภาคเอกชน
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ชื่อองค์กร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๘๖  ซอยลาดพร้าว ๑๑๐ แยก ๒  ถนนลาดพร้าว

 แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๑๐

ประวัติขององค์กร

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำาเนินงานเพื่อสาธารณะ 

โดยเริม่ดำาเนนิการตัง้แตป่ ี๒๕๓๙ และจดทะเบยีนเปน็มลูนธิเิพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื เมือ่ป ี๒๕๔๓ 

โดยปี ๒๕๔๒-๒๕๔๕ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับนักพัฒนาที่ทำางานในองค์กร

พัฒนาเอกชนทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ทำางานร่วมกันภายใต้ “โครงการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยมีพื้นที่ทำางานในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ ผลการดำาเนินงานก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและก่อเกิดรูปธรรมของงาน 

ทีห่ลากหลายประเดน็ เชน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิการทำางานขององคก์รประชาชน ไดแ้ก่

สมาพนัธป์ระมงพืน้บา้นภาคใต ้สหพนัธเ์กษตรกรภาคเหนอื (สกน.) นอกจากนีไ้ดท้ำาการประสาน 

ความร่วมมือทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

และการเกษตร ร่วมมือกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชมุชนเพือ่สรา้งรปูธรรมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตคิวบคูก่บัการพฒันาระบบการ

จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน โดยทำาหน้าที่ในการประสานและพัฒนาการดำาเนินงาน 

ให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

โดยเหน็วา่การขบัเคลือ่นเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ และพฒันา 

ศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานดังกล่าวได้ถูกกำาหนดเป็นนโยบาย 

และแผนของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ โครงการจะให้การสนับสนุนชุมชนในการจัดทำาแผน

เตรียมความพร้อมและรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกและองค์กร 

ซึ่งจะขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 

ต่อไป 
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นอกจากนีก้ารทำางานของมลูนธิไิดมุ้ง่เนน้การพฒันาและฟืน้ฟอูงคค์วามรู ้ภมูปิญัญาของชาวบา้น เพือ่ใหส้ามารถ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการพึ่งพาตนเอง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงเพื่อสามารถมีส่วนร่วม

ในกระบวนการทำางานของชุมชน ด้วยความเชื่อว่าผู้หญิงมีพลังสร้างสรรค์ และการที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการ

เปลี่ยนแปลงสังคมจะนำาไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพ

ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๑. การร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายภาคประชาชน ปรับปรุง จัดทำาข้อเสนอและเข้าร่วมในกระบวนการปรับปรุงและจัดทำา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านทั่วประเทศ

เรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อสิทธิการทำาการประมงและการตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำา

๒. การจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 

ในพืน้ที ่จงัหวดัเชยีงใหม ่เชือ่มประสานใหท้กุภาคสว่นเขา้มา 

มีส่วนร่วม คิด ออกแบบ วางแผนการทำางาน รวมทั้ง 

เชื่อมประสานงานกลุ่มภาคธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ 

สว่นเสยีปญัหาหมอกควนัในภาคเมอืง เขา้มารว่มรบัผดิชอบ 

และสนับสนุนชุมชนในการจัดการไฟป่า เพื่อลดหมอกควัน 

รวมทั้งการเสนอทางนโยบาย ทั้งนโยบายระดับท้องถิ่น 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการไฟป่า

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้อำานาจ

ท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. การดำาเนนิการจดัทำาฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการติดตามตรวจสอบ ปกป้อง สิทธิ

ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินจำาแนกแยกแยะแนวเขต 

ที่ดินของชุมชนกับพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน ลดปัญหา 

ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชน
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ทิศทางขององค์กรในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

๑.�มุ่ งสร้ า งการมีส่ วนร่ วมในการรับรองสิทธิ ชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม�บนฐานระบบนิเวศที่เป็นรูปธรรม� แปรความคิด

สู่ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ปฏิบัติงาน� โดยเชื่อว่ารูปธรรมในพื้นที่จะสะท้อน�

ใหเ้หน็ความรูค้วามเขา้ใจของชมุชนในสทิธแิละความชอบธรรมในการเขา้ถงึ�การมสีว่นรว่ม�

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบองค์รวม

๒.�มุง่เนน้ใหม้กีารศกึษาวจิยัและการพฒันาองคค์วามรู�้การศกึษาวจิยัผลเกดิขึน้�

และผลกระทบ�ความเปราะบาง�ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาคประมง�

และในภาคชนบท�กลุม่ชาตพินัธุจ์ากนโยบายการคา้�และการลงทนุการพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศ�โดยใสใ่จบรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ�รว่มกบัเครอืขา่ยประมง

พื้นบ้าน�กลุ่มชาติพันธ์��และเกษตรกรรายย่อยที่ยากไร้

�
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๓.� การสง่เสรมิและพฒันาสมรรถนะแหง่สทิธขิองชมุชนในกระบวนการพฒันา

นโยบายสาธารณะ�และการกำ�หนดมาตรการดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง�การทำ�งานขบัเคลือ่น�

ร่วมกับเครือข่ายภาคพลเมือง� สถาบันการศึกษา� ในการสร้างให้เกิดมาตรการ�

ในกระบวนการจัดทำ�นโยบาย� รวมทั้งการกำ�หนดมาตรการด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนหลักการธรรมาภิบาล� รวมทั้งการพัฒนากลไก

ความร่วมมือ�การพิทักษ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนในระดับต่าง�ๆ�โดยมุ่งหวัง�

การเกดิพลงัทีเ่ขม้แขง็�เอือ้ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นกำ�หนดนโยบายสาธารณะทีใ่หห้ลกัประกนั�

การตอบสนองปญัหาและความตอ้งการ�คนจน�ความยัง่ยนื�เสมอภาพ�ลดผลกระทบ�

ทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่คนจน�และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม�การสง่เสรมิความเทา่เทยีม�

เสมอภาคของหญิงชาย��รวมทั้งการขับเคลื่อนการจัดทำ�นโยบายที่มีมิติหญิงชาย

๔.� การรณรงค์เผยแพร่และสื่อสารสาธารณะ� พัฒนาให้เกิดความหลากหลาย�

ของสื่อ�เช่น�เว็บไซต์�นิทรรศการ�โปสเตอร์�หนังสือ�และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น�ๆ�เพื่อให�้

กลุ่มคนที่มีอยู่หลากหลายในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม� และตระหนักในเรื่องการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาประเทศร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที่มีอยู่�

ส่วนน้อย� และเพื่อเป็นการแพร่ขยายองค์ความรู้และสร้างการรับรู้ที่กระจายออกไป�

ในสังคม

๕.� การพัฒนาองค์กรและบุคลากร�การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง�

ซึง่ทีผ่า่นมาไดม้กีารจดักระบวนฝกึอบรมใหก้บับคุลากร�หรอืสง่บคุลากรเขา้ฝกึอบรม�

ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน�โดยบคุลากรขององคก์ร�และเครอืขา่ยเปน็ทัง้คนทีม่คีณุภาพ

และสามารถปฏิบัติงานได้จริง� และอยู่ในความสนใจของบุคลากรที่ต้องการพัฒนา�

ตัวเองด้วย
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รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี ๒๕๔๗ โลก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมสีว่นรว่มโดยองคก์รชมุชนกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

จากภาคปฏิบัติสู่นโยบาย จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี ๒๕๕๒ ประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุน

การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 

จากคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย 

แห่งชาติ

ปี ๒๕๕๘ เกียรติบัตรการเป็นภาคีร่วมสนับสนุน

การจัดสัมมนาวิชาการธรรมาภิบาล 

กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำาทะเลสาบ

สงขลา จังหวัดพัทลุง จากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(สําเนา)
ประกาศ

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

........................

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามประกาศลงวันที่ 

๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งคณะ พ้นจากตำาแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี

เมื่อวันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบให้ผู้ซึ่งมีความรู้ หรือประสบการณ์ด้าน

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน

ดา้นสทิธมินษุยชนใหเ้ปน็กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิจำานวนเจด็คน และบคุคลทัง้เจด็คนไดป้ระชมุและเลอืกกนัเอง

ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

ภาคผนวก
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อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๒๔ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 

พทุธศกัราช ๒๕๕๗ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 ๑. นายวัส ติงสมิตร เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๒. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๓. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๔. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๕. นางอังคณา นีละไพจิตร เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๖. นางเตือนใจ ดีเทศน์ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๗. นายชาติชาย สุทธิกลม เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พรเพชร  วิชิตชลชัย

 (นายพรเพชร  วิชิตชลชัย)

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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(สําเนา)

คําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ ๙/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจําปี ๒๕๖๐

ดว้ยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิหน็สมควรมอบรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ ดา้นการสง่เสรมิ 

ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี๒๕๖๐ เพือ่ยกยอ่ง เชดิช ูและประกาศเกยีรตคิณุบคุคลและองคก์รทีอ่ทุศิตน 

ปฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิ ปกปอ้งและคุม้ครองสทิธมินษุยชน ใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญั กำาลงัใจใหแ้กบ่คุคลและองคก์ร 

ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติ ผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่าง 

และเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น 

ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานดงักลา่วสำาเรจ็ลลุว่งดว้ยความเรยีบรอ้ย อาศยัอำานาจตามความในพระราชบญัญตัิ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๙) ประกอบกบัมตคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ

ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

เพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี๒๕๖๐ 

โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอำานาจ ดังนี้
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๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ นางอังคณา นีละไพจิตร  ประธานอนกุรรมการ

 ๑.๒ นางเตือนใจ ดีเทศน์ อนุกรรมการ

 ๑.๓ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุกรรมการ

 ๑.๔ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุกรรมการ

  ที่ได้รับมอบหมายให้กำากับดูแลสำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

 ๑.๕ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๖ นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน            อนุกรรมการ

 ๑.๗ ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๘ ผู้อำานวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๙ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๐ ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๒ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๓ ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๔ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย อนุกรรมการ

   และเลขานุการ

 ๑.๑๕ ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๖ นางจามรี  ม่วงพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๗ นางสาวจิราพร  อาจเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่และอำานาจ 

 ๒.๑ กำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการ กระบวนการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสินบุคคลและองค์กร 

ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐

 ๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานที่เกี่ยวข้องของบุคคลและองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ 

การคัดเลือก
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 ๒.๓ พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลงานเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดให้เป็น 

ผูไ้ดร้บัรางวลั กำาหนดรางวลัทีค่วรใหไ้ดร้บัและรายงานสรปุผลเสนอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิพือ่พจิารณา

 ๒.๔ ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำาเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

 สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 (ลงนาม) วัส  ติงสมิตร

 (นายวัส  ติงสมิตร)

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ขอเชญิรว่มเสนอชือ่บคุคลและองคก์รเขา้รบัการคดัเลอืกเพือ่รบัรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร 

ทีอ่ทุศิตนปฏบิตังิานดา้นสทิธมินษุยชนใหส้งัคมไดร้บัรู ้และเผยแพรป่ระวตั ิผลงานใหเ้ปน็ตวัอยา่งแกส่าธารณะ รวมทัง้

เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำาคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติของบุคคลและองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก
๑) เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 ๑. มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำางาน 

แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำาบาก ทั้งนี้ การดำาเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

 ๒. มีผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างความเข้าใจ 

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ 

ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งสามารถเป็นกำาลังใจและเป็น

แรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม

 ๓. มีผลการดำาเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม

 ๔. มีการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงความหลากหลายทางเพศ

๒) เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจํําปี ๒๕๖๐

93

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



 ทัง้นี ้ผูไ้มม่สีทิธไิดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รบัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิบคุคลทีด่ำารง

ตำาแหนง่เปน็อนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้งและ

คุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี๒๕๖๐ ในคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ และเจา้หนา้ทีส่ำานกังานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รางวัลที่ได้รับ บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ

๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งรางวัลเป็น ๕ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๕ รางวัล ดังนี้

 ๑) บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

 ๒) เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) (จำานวน ๓ รางวัล)

 ๓) สื่อมวลชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

 ๔) องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

 ๕) องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

หมายเหตุ “บุคคลทั่วไป” ให้หมายรวมถึง ผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด
 “เด็กและเยาวชน” ให้หมายรวมถึง เด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร สภา สโมสร 
 “สื่อมวลชน” ให้หมายรวมถึง บุคคล องค์กรสื่อสารมวลชน และสื่อออนไลน์
 “องค์กรภาครัฐ” ให้หมายรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
 “องค์กรภาคเอกชน” ให้หมายรวมถึง องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรแรงงาน 

องค์กรเกษตรกร และกลุ่มภาคประชาชน

การเสนอชื่อ
เปิดรับการเสนอชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อ ส่งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ส่งไปยัง
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๑ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๔-๖
E-mail : chamaree@nhrc.or.th  หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.nhrc.or.th
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สาระสําคัญ
ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

เนือ่งจากในการสง่เสรมิและปกปอ้งคุม้ครองสทิธมินษุยชนในชว่งหลายสบิปทีีผ่า่นมา นกัสทิธมินษุยชนไมว่า่จะเปน็

บุคคล กลุ่ม และองค์กรจำานวนไม่น้อยถูกข่มขู่ คุกคาม ถูกกักขัง คุมขัง และถูกทำาร้าย ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย 

องค์การสหประชาชาติ จึงออกปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน เพื่อให้รัฐ ประเทศต่าง ๆ ยึดถือโดยมีชื่อเต็มว่า 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ของสังคมที่ส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Group and Organs of

Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) 

หรือรู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่า ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Declaration on Human Rights Defenders) 

ได้รับการรับรองโดยฉันทามติจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยที่ ๕๓ เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๘ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อคุ้มครององค์การ เอกชนหรือบุคคลที่ทำางานในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมักเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกคุมคาม 

และละเมิดสิทธิเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

ปฏิญญานี้ใช้เวลาการเจรจานานกว่า ๑๓ ปี โดยสหประชาชาติได้รับรองร่างดังกล่าวเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๘ 

ปฏิญญาประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และ ๒๐ มาตรา มีสาระสำาคัญ ดังนี้

๑) การประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคน กลุ่ม และ/หรือองค์กรทางสังคม ว่ามีสิทธิ

ที่จะรวมกลุ่มโดยสันติ จัดตั้งและเข้าร่วมในองค์การเอกชนหรือสมาคมด้านสิทธิมนุษยชน มีสิทธิ 

ทีจ่ะแสดงความเหน็ เขา้รว่มในการรบัทราบ และเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร และดำาเนนิการใหส้าธารณชนสนใจ 

ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสิทธิในการรับและใช้เงินจากการบริจาคเพื่อกิจกรรมด้าน 

สิทธิมนุษยชน สิทธิในการร้องเรียนและรับการเยียวยาเมื่อถูกละเมิด
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๒) รัฐมีความรับผิดชอบในเบื้องแรกและถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในปฏิญญา

และต้องดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย ทางศาล ทางบริหาร และอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองผู้พิทักษ์

สิทธิมนุษยชนจากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การกดดัน หรือการกระทำาตามอำาเภอใจใด ๆ 

ต่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ที่ได้ดำาเนินการโดยชอบธรรมที่จะพิทักษ์หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ได้ 

ดำาเนินการโดยชอบธรรมที่จะพิทักษ์หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

หลังการรับรองปฏิญญา ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนพเิศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

(Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defenders) เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยมีหน้าที่ 

ดังนี้

๑) รวบรวม ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลสถานการณ์ของ “ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน” ทั้งที่เป็นบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลที่ทำาหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒) สร้างความร่วมมือและติดต่อกับรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามปฏิญญา

๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ 

ของผู้แทนพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทัง้นี ้ผูแ้ทนพเิศษสามารถรบัและตรวจสอบคำารอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิผูพ้ทิกัษส์ทิธมินษุยชนได ้โดยคำารอ้งเรยีน 

ตอ้งระบรุายละเอยีดขอ้มลูของผูถ้กูละเมดิ การละเมดิ และผูถ้กูละเมดิ รวมทัง้ตอ้งดำาเนนิการเรยีกรอ้งความเปน็ธรรม 

จากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และหลังจากการร้องเรียนแล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องเรียน 

ไปยังผู้แทนพิเศษอีกได้
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