
 

 

 

 

 
  



 

คํานํา 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนองคกรอิสระที่มีหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนสําหรับประชาชน นับเปนเวลากวาสองทศวรรษต้ังแตไดรับการจัดต้ังในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาถึงปจจุบัน โครงการศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบ
และองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. เปนโครงการที่ดําเนินการตามยุทธศาสตร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2560 – 2565)  

โครงการศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดใหมีสถาบันระบบและพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใต
การกํากับดูแลของ กสม. ดําเนินการโดยอาศัยการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการทบทวนภูมิทัศนการ
พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน การทบทวนบทเรียนการจัดต้ังสถาบันที่เปนคลังสมอง (think 
tank) ของหนวยงานหลายลักษณะในประเทศไทย การทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีจากตางประเทศ และยังมีการ
เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอยและการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูมีสวนไดสวน
เสียเพ่ือรวมกันวิเคราะหบริบทปจจุบัน จุดออน และจุดแข็ง รวมไปถึงแนวทางที่มีความเปนไปไดมากที่สุด 
เพ่ือใหเกิดการผลักดันใหมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในอนาคต  

คณะผูจัดทําหวังวา ผลการศึกษาครั้งน้ีจะนําไปสูการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดาน
สิทธิมนุษยชน ภายใตกํากับดูแลของ กสม. ที่มีศักยภาพและนําไปสูการสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน รวมไป
ถึงการเสริมพลังและศักยภาพของประชาชนในการคุมครองและปกปองสิทธิของตนเอง  

ผลการศึกษาครั้งน้ี เกิดจากความรวมมือและเสียสละเวลาของบุคลากรที่เก่ียวของหลายฝาย คณะ
ผูจัดทําขอขอบพระคุณผูใหขอมูลหลัก ผูเขารวมประชุมกลุมยอยและประชุมเชิงปฎิบัติการทุกทานไว ณ ที่น้ี 
อยางไรก็ดี หากมีความบกพรองประการใด ยอมเปนความผิดพลาดที่คณะผูจัดทําขออภัยไวใน ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 27 กําหนดให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) มีหนาที่และอํานาจในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมตลอดทั้งการ
แกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึง
สงเสริม สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และเผยแพร
ความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดใหสํานักงาน กสม. มีหนาที่และอํานาจในเรื่อง
งานธุรการ การอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสม. รวมทั้งศึกษา 
รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสนับสนุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ กสม. 

หากพิจารณาสถานการณการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยจําแนก
ตามประเภทหนวยงานดําเนินการ พบวา ในปจจุบันแบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรก เปนการวิจัยและการจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันหลัก ซึ่งมี
ทั้งงานวิจัยและการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตร
นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในขณะที่มีความพยายาม
ในการจัดต้ังศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต
ยังไมปรากฏผลงานที่ชัดเจน ในสวนของงานวิจัยในกลุมน้ี มีกระจัดกระจายอยูในแวดวงสถาบันการศึกษาตางๆ 
ทั้งที่เปนงานวิจัยและวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แตปญหาที่สําคัญคือ งานวิจัยลักษณะน้ี
ขับเคลื่อนโดยความตองการของผูศึกษา (supply-driven) ไมมีทิศทางรวมกัน ขาดการจัดระบบและจัดการ
ความรู กลุมที่ 2 เปนการอบรมและเผยแพรความรูในสวนราชการ/องคกรอิสระ พบวา มีการจัดการศึกษา
และฝกอบรมดานสิทธิมนุษยชน หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) ซึ่ง
สถาบันพระปกเกลาและสํานักงาน กสม. รวมกันดําเนินการ และหลักสูตรการอบรมดานสิทธิมนุษยชนภาค
ประชาชนและทองถิ่นของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กลุมที่ 3 เปนการจัดการอบรม
และเผยแพรองคความรูโดยองคกรภาคประชาสังคม พบวามีการดําเนินงานในมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
(มอส.) ภายใต “โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ซึ่งขยายขอบเขตการทํางานมาจาก “โครงการ
อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน” เดิมใหความสําคัญกับการสรางนักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน  
แตเน่ืองจากปญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนมักเปนประเด็นหลักในการทํางาน มอส. จึงขยายขอบเขตการทํางาน
ไปยังประเด็นอ่ืนๆ นอกจากประเด็นกฎหมาย โดย มอส. ดําเนินการคัดเลือกบัณฑิตที่จบปริญญาตรีทั้งในสาขา
กฎหมายและสาขาอ่ืน ๆ  ฝกอบรมและจัดสงอาสาสมัครเขาไปทํางานกับองคกรพัฒนาเอกชน จนถึงป 2563 
มีอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนผานการอบรมไปแลว 14 รุน รวม 241 คน จากสถานการณขางตน จะเห็นไดวา 
การวิจัยและพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ยังมีอยูอยางกระจัดกระจาย ขาดการ
จัดระบบและจัดการองคความรูดังที่กลาวไปแลว สาเหตุสําคัญประการหน่ึง คือ การขาดเจาภาพหลักที่มี
ทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินการทั้งในดานการรวบรวมองคความรูและเผยแพรองคความรูตอสาธารณะ 
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กสม. ไดกําหนดยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ซึ่งภายใต
ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธที่ 5.4 ไดกําหนดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใต
การกํากับดูแลของ กสม. ที่มีศักยภาพดานงบประมาณในการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบและองคความรูดาน
สิทธิมนุษยชน เชน การศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน การจัดทําหลักสูตรดานสิทธิมนุษยชน 
และการจัดทําวารสารวิชาการ เปนตน ทั้งน้ี ในคราวประชุม กสม. ดานบริหาร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหกําหนดโครงการศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและ
องคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. ไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
2563  

เพ่ือใหการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน สอดคลองกับยุทธศาสตร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขางตน รวมถึงเปนสถาบันที่สามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัว และเปน
ที่ยอมรับของทุกภาคสวน เพ่ือทําหนาที่ในการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน โดยการเปนศูนย
ขอมูลเฉพาะทางดานสิทธิมนุษยชน การพัฒนาองคความรู การศึกษาวิจัยและการสรางนวัตกรรมดาน 
สิทธิมนุษยชน การพัฒนาระบบงานและบุคลากรดานสิทธิมนุษยชน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรม
ดานสิทธิมนุษยชนใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก รวมถึงมีการนําองคความรูไปขับเคลื่อนเพ่ือการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับนโยบายอยางมีประสิทธิผล จึงจําเปนตองมีการดําเนินการศึกษา
เพ่ือเตรียมการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. 
โดยมีการศึกษา จําแนก วิเคราะห และเช่ือมโยงกับโครงสรางและระบบการบริหารของ กสม. และสํานักงาน 
กสม. ทั้งในสวนที่เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว
เปนไปในทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสม อยางเปนระบบและมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมถึงสอดคลองกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และอํานาจหนาที่ของ กสม. โดยเปนขอเสนอแนะที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติไดจริง  

1.2 วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมและเปนไปไดเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดต้ังและ

แนวทางในการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแล
ของ กสม. ที่มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการดําเนินงาน และมีระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ชัดเจนและย่ังยืน 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
(1) ศึกษารูปแบบองคกรของสถาบันที่ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบและองคความรูดาน 

สิทธิมนุษยชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
(1.1) สถาบันที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและองคความรูภายในประเทศ จํานวน 10 

กรณีศึกษา ประกอบดวย  
(ก) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือองคการมหาชน 
(ข) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันที่เปนหรือสังกัดองคกรไมแสวงหา

กําไร 
(ค) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันที่อยูภายใตสังกัดองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ 
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(ง) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันในรูปแบบสถาบันภายใตมูลนิธิ 
โดยเฉพาะมูลนิธิที่เช่ือมโยงกับหนวยราชการ 

(1.2) สถาบันที่มีวัตถุประสงคดานการพัฒนาระบบและองคความรูในตางประเทศ โดยเนนศึกษา
รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่ดี (best practice) เพ่ือนํามาใชเปนตัวแบบสําหรับการดําเนินงานของ
สถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. อยางไรก็ดี เน่ืองจาก
สถาบันในลักษณะดังกลาวมีอยูจํานวนมาก หองสมุดสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา (University 
of Minnesota Human Rights Library) ไดรวบรวมรายช่ือหนวยงานที่มีการวิจัยและการเรียนการสอนดาน
สิทธิมนุษยชนในโลกไวถึง 196 แหง (University of Minnesota Human Rights Library, n.d.)  

(2) ศึกษาความเปนไปไดทางกฎหมายในการจัดต้ังและรูปแบบของสถาบันภายใตเง่ือนไขของความ
เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญ โครงสรางและกลไกการบริหาร การกํากับดูแล การติดตามและประเมินผล ขอบเขต
และรูปแบบการดําเนินงาน/ภารกิจ/หนาที่ ที่มาของทรัพยากร รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมและเปนไปไดเก่ียวกับรูปแบบในการจัดต้ังและ
แนวทางในการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ผูวิจัยไดใชหลักแนวคิด 
การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร  ในการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งแนวคิดน้ีเปนการใชทรัพยากรที่มี
ทั้งหมดในองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด นอกจากน้ี ผูวิจัยไดใชหลักการวิเคราะห 
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เพ่ือทําการประเมินสถานการณขององคกร ซึ่งประกอบดวย 
การทบทวน การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ กระบวนการทํางาน และระบบการบริหารจัดการองคกรที่
เก่ียวของกับการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมมนุษยชน โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับนโยบาย 
ยุทธศาสตรของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ โดยนําขอมูลทั้งสวนที่เปนความคาดหวังขององคกร  
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ประสบการณและบทเรียนของหนวยงานที่เก่ียวของในลักษณะใกลเคียง
กัน มารวบรวมและวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย โอกาส และขอจํากัดหรือสิ่งคุกคาม ทั้งองคประกอบภายใน
และภายนอก อันจะนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตร และการทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดต้ังและ
แนวทางการดําเนินงานของสถาบันตอไป โดยมีแนวทางวิเคราะห ดังน้ี  
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SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 วิธีการดําเนินงาน 
การศึกษาครั้งน้ี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methods) มีการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบผสมผสาน ครอบคลุมการศึกษาเอกสาร (documentary research) และการรวบรวมและวิเคราะหขอมลู
ภาคสนาม (field research) รวมถึงวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิตตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

(1)  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเอกสาร (documentary research) โดยการศึกษาคนควาและ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย และเปนไปตามขอบเขต
การศึกษา 

(2) ออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล (อาทิ แบบสอบถาม แนวการสัมภาษณ 
และอ่ืน ๆ) และแผนการดําเนินงานในการเก็บรวบรวม สังเคราะห และวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดผลผลิตตาม
วัตถุประสงคการวิจัย โดยอยางนอยเพ่ือใหไดขอมูลและขอเสนอแนะที่ครอบคลุมประเด็นความเปนไปไดทาง
กฏหมายในการจัดต้ังและรูปแบบของสถาบันภายใตเง่ือนไขของความเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
โครงสรางและกลไกการบริหาร การกํากับดูแล การติดตามและประเมินผล ขอบเขตและรูปแบบการ
ดําเนินงาน/ภารกิจ/หนาที่ ที่มาของทรัพยากร รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน  

SWOT 

กระบวนการบริหาร 

Input 

Output 

Process 

จัดการ
 

วางแผน 

 

สั่งการ 

ควบคุม 

• ทรัพยากรมนุษย 

• เงิน 

• ทรัพยากรกายภาพ :วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการ ฯลฯ 

• เง่ือนไขเชิงโครงสราง: กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

• ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

• คุณภาพ 

• ความพอใจของผูใชบริการ 

จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรค 
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(3) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม (field research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth 
interview) โดยครอบคลุม 3 กลุมเปาหมายหลัก คือ 1) ผูแทนหรือผูเก่ียวของกับสถาบัน/หนวยงานที่ถูก
กําหนดเปนกรณีศึกษาตามขอบเขตการศึกษา 2) กสม. และผูบริหารสํานักงาน กสม. และ 3) ผูเช่ียวชาญใน
ประเด็นที่จะเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดผลผลิตตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

(4) จัดการประชุมกลุมยอย (focus group) 2 ครั้ง โดยมีผูเขารวมครั้งละ 30 คน ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 การประชุมรับฟงขอมูลและความเห็นของ กสม. ผูบริหาร และเจาหนาที่สํานักงาน กสม. 
และผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ อาทิ ดานกฎหมาย ดานบริหาร และอ่ืน ๆ เพ่ือนําขอมูลมาใชประมวลรวมกับขอมูล
ที่ไดจากการดําเนินการโดยวิธีอ่ืน ๆ แลวจัดทํารางขอเสนอแนะตามวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย  

ครั้งที่ 2 การประชุมนําผลการศึกษาและรางขอเสนอแนะ เพ่ือปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูมี 
สวนไดสวนเสียที่จะนําไปสูการผลักดันใหเกิดการจัดต้ังสถาบันฯ อาทิ ผูบริหารสํานักงาน กสม. ผูกําหนด และ/
หรือกํากับนโยบายดานงบประมาณและอัตรากําลัง และอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงขอเสนอแนะใหเปนรูปธรรม และ
นําสูการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 

(ดูรายละเอียดเครื่องมือในการเก็บขอมูลไดในภาคผนวก 3) 

(5)  วิเคราะห สังเคราะห และประมวลผลขอมูลตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
data) เพ่ือแสวงหาขอคนพบตามวัตถุประสงคของงานวิจัย และจัดทํารางรายงานผลการศึกษาวิจัย (draft 
final report) โดยมีขอเสนอแนะเชิงรูปธรรมและสามารถใชเปนตัวแบบในการดําเนินการจัดต้ังสถาบันพัฒนา
ระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. โดยอยางนอยครอบคลุมขอเสนอแนะ
ในดานสําคัญ อาทิ การปรับปรุงหรือจัดทํากฏหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวของ การจัดโครงสรางการบริหาร 
ขอบเขตการดําเนินงานของสถาบัน และทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน เปนตน 

(6) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาวิจัย และสรางความเขาใจตอการนํา
ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยไปใชดําเนินการจัดต้ังสถาบัน ฯ รวมถึงรับฟงความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการ
ปรับปรุงขอเสนอแนะ โดยมีผูเขารวมการประชุมอยางนอย 30 คน 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบในการจัดต้ังและแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาระบบและ

องคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. ที่มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวใน
การดําเนินงาน และมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนและย่ังยืน 

1.7 ระยะเวลาและแผนการดําเนินการศึกษา 
 ระยะเวลาการดําเนินงานรวม 240 วัน (8 เดือน) นับต้ังแตลงนามในสัญญา โดยมีแผนการดําเนินงาน
ดังน้ี 
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กิจกรรม ระยะเวลา (เดือนที่) ผลผลิต 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมถึง
รายช่ือ ลักษณะงานของสถาบัน/หนวยงานที่
เปนกรณีศึกษา 

        รายงานขั้นตน 
ประกอบดวยขอเสนอ
โครงการวิจัยที่สมบูรณ 
พรอมทั้งแผนการ
ดําเนินงานและเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล 

2. ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการและ
เครื่องมือในการเก็บขอมูล และแผนการ
ดําเนินการศึกษา 

        

3. สงรายงานขั้นตน         

4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเอกสารที่
เกี่ยวของกับลักษณะของสถาบัน/หนวยงานที่
เปนกรณศีึกษา 

        รายงานการศึกษาวิจัย
ฉบับกลาง ประกอบดวย 
ผลการวิเคราะหขอมูล
เอกสารและการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม 
และรางประเด็นสําหรับ
การประชุมกลุมยอยครั้ง
ที่ 1 

5. รวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ
เชิงลึกกลุมเปาหมายที่กําหนดในขอบเขต
การศึกษา 

        

6. จัดทํารางประเด็นเพ่ือใชในการประชุมกลุม
ยอย ครั้งที่ 1 

        

7. สงรายงานการศึกษาวิจัยฉบับกลาง         

8. จัดการประชุมกลุมยอย 2 ครัง้ เพ่ือรับฟง
ขอมูลและความเห็นของบุคลากรใน กสม. 
และผูมสีวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 

        รางรายงานการ
ศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ 
ประกอบกับสรุปผลการ
ประชุมกลุมยอยทั้ง 2 
ครั้งและแผนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือนําเสนอผลการวิจัย 

9. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลและพัฒนาเปนราง
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานจัดต้ัง
สถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิ
มนุษยชน 

        

10. สงรางรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ         

11. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอ
ผลการวิจัย (รางขอเสนอแนะ) รับฟงความ
คิดเห็นเพ่ือปรับปรุงขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากผูมีสวนเกีย่วของ รวมถึงผูมีสวนไดสวน
เสีย 

        รายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ พรอมกับ
บทสรุปผูบริหาร 

12. ปรับปรุงและจัดทํารายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณพรอมบทสรุปสําหรับผูบริหาร 

        

13. สงรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ         

x
 

x
 

x
 

x
 



บทที่ 2 
การศึกษาพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน 

2.1 ความนํา 
 ในการศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการ
กํากับดูแลของ กสม. ผูวิจัยจาํเปนตองมีการวิเคราะหใหเห็นหลายมิติ ไดแก 

- บทบาทของสํานักงาน กสม. กับการพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะบทบัญญัติดาน
กฎหมายที่เ ก่ียวของกับบทบาทของ กสม. ซึ่งไดแก บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.
2560 รวมไปถึงแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2565) ในฐานะทิศทางการ
พัฒนาองคกรในอนาคต ประกอบกับภารกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบและองคความรูที่เปนอยูในปจจุบัน 

- ภูมิทัศน (landscape) การพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพ่ือใหเห็นวา 
หนวยงานใดคือตัวแสดงสําคัญที่มีการพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และสํานักงาน กสม. 
มีบทบาทอยางไรในภูมิทัศนดังกลาว 

- บริบทและโครงสรางสรางพ้ืนฐานของระบบสนับสนุนการวิจัยของประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือใหเห็นวา หากสํานักงาน กสม. จะเขาไปมีสวนในการผลักดันองคความรูดานสิทธิมนุษยชน จําเปนตองให
ความสนใจกับประเด็นใด หรือหนวยงานใด 

 

2.2 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดต้ังครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจตามการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 ตามลําดับ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนฉบับที่ใชบังคับในปจจุบัน ในมาตรา 247 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ไดกําหนดหนาที่และอํานาจ
ของ กสม. ไวดังน้ี 

(1) ตรวจสอบรายงานและขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไมลาชา 
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ 

(2) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอตอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีและเผยแพรตอประชาชน 

(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เก่ียวของ รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่งใดๆ 
ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(4) ช้ีแจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณีที่มีการรายงานสถานการณเก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองและเปนธรรม 

(5) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
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(6) หนาที่และอํานาจอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นอกจากหนาที่และอํานาจของ กสม. ขางตนแลว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ยังไดกําหนดหนาที่และอํานาจ กสม. เพ่ิมเติม
ดังตอไปน้ี  

 (1) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการใหความชวยเหลือหรือเยียวยาแก
ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (2) สงเสริมและเผยแพรใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแตละ
บุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกตางกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 
 (3) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และองคการ
ระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชน 
 (4) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 (5) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 (6) หนาที่และอํานาจอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

ดังน้ันจะเห็นไดวา มาตรา 27 (1) และ (2) ใหความสําคัญเปนการเฉพาะกับการพัฒนาระบบและองคความรู
ดานสิทธิมนุษยชน และมีขยายความเพ่ิมเติมในมาตรา 29 วา “ในกรณีที่จําเปนตองไดขอมูลหรือมีการศึกษา 
เรื่องใด คณะกรรมการจะขอใหสํานักงานจางบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญดําเนินการในเรื่อง
น้ันไดตามที่จําเปน หรือในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแทน
ก็ได โดยตองคํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น”  

 

ภาพที่ 2. 1 โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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ในสวนของสํานักงาน กสม. มีบทบาทและหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 ดังน้ี 
 (1) รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการบรรลุภารกิจและหนาที่ 
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และกฎหมายอ่ืน 
 (2) อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ 
 (3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสนับสนุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรอ่ืนใดในดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือประโยชนในการ
สนับสนุนภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
 (4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หากพิจารณาในบทบัญญัติมาตรา 49 (3) จะเห็นไดวา แมวา กสม. จะมิไดมีหนาที่โดยตรงในการ 
“ในการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน” แตเปน “การสงเสริม 
สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน” หรือ “จางบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู
ความเช่ียวชาญดําเนินการในเรื่องน้ันไดตามที่จําเปน... หรือแตงต้ังคณะอนุกรรมการ” แตพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดใหสํานักงานเปนองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ กสม. 

ในโครงสรางปจจุบัน ภารกิจในการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนถือเปนความ
รับผิดชอบของ “กลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน” ภายใตสํานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (สํานัก
กิจการ กสม.) อยางไรก็ดี ภารกิจดังกลาวยังไมมีความชัดเจนมากนัก ในแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ (พ.ศ.2560-2565) (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ม.ป.ป.) ในยุทธศาสตรที่ 5 
เสริมสรางและพัฒนากระบวนการทํางานและการบริหารจัดการองคกรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยยึดมั่นคุณธรรม
และความโปรงใส กลยุทธที่ 5.4 จึงไดมีการกําหนดใหมสีถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน 
ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. ที่มีศักยภาพดานงบประมาณในการดําเนินงาน ภายใตกํากับดูแลของ กสม. 
เพ่ือพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน (ขีดเสนใต-เนนโดยผูวิจัย) เชน การศึกษาวิจัยและเผยแพร
ความรูดานสิทธิมนุษยชน การจัดทําหลักสูตรดานสิทธิมนุษยชน การจัดทําวารสารวิชาการ เปนตน อยางไรก็ดี 
หากพิจารณาการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในความหมายกวาง จะเห็นไดวา มีเน้ือหาที่
เกี่ยวของในแผนยุทธศาสตร (กลยุทธ) อ่ืนๆ ดวย ดังน้ี 

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนางานสงเสริมสิทธิมนุษยชน และจัดใหมีแผนในการสงเสริมความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน (ขีดเสนใต-เนนโดยผูวิจัย) ที่ครอบคลุมเน้ือหากลุมเปาหมายและกระบวนการที่
หลากหลายเหมาะสม ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร 2 โครงการ คือ โครงการจัดทําแผนสงเสริมความรูความ
เขาใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และโครงการสงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน  

กลยุทธที่ 4.3 จัดใหมีศูนยกลางความรูและแหลงขอมูลดานสิทธิมนุษยชน (ขีดเสนใต-เนนโดยผูวิจัย) 
กําหนดโครงการเชิงยุทธศาสตรไว 2 โครงการคือ โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน โครงการ
พัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) มีการจัดการองคความรู 
(Knowledge Management- KM) มีระบบการถายทอดสื่อสารขอมูลและองคความรูระหวางบุคลากรใน
องคกร ซึ่งมีโครงการสําคัญคือโครงการจัดการความรูในองคกร 
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 งานพัฒนาระบบและองคความรูในสํานักงาน กสม. 

งานพัฒนาองคความรูที่สําคัญในสํานักงาน กสม. ที่สําคัญมี 2 สวน คือ การศึกษาวิจัย การจัดทํา
หลักสูตรดานสิทธิมนุษยชน เฉพาะงานศึกษาวิจัย นับต้ังแตป พ.ศ. 2554 มาจนถึงปจจุบัน มีการเผยแพร
รายงานการศึกษาวิจัยในเว็บไซต (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2564) ทั้งหมด 39 ฉบับ มี
รายงานการศึกษาวิจัย 32 เรื่อง (ทั้งน้ีมีการเผยแพรซ้ํา 7 ฉบับ) ดังน้ี 

ปที่พิมพ การศึกษาวิจัย ผูจัดทํา 

2546 1. การจัดทําตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องตนตามปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน 

วิชัย ศรีรัตน และคณะ 

2559 2. ปญหาเยาวชนหญิงท่ีต้ังครรภกอนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 3. ปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุมครองสิทธิ
ในความเปนอยูสวนตัว 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2558 4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกัน 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2554 5. สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต (เผยแพรซํ้า
ในป 2558) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2556 6. การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 257 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ศูนยเครือขายวิชาการเพ่ือ
สังเกตการณและวิจัยความสุข
ชุมชน (ศูนยวิจัยความสุข
ชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2558 7. การปรับปรุงแกไขนโยบายกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนดานปา
ไม 

สถาบันสทิธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557 8. การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผูติดเชื้อเอชไอวี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2559 9. การแกปญหาผูลี้ภัยในคายพักพิงชั่วคราว ชยันต วรรธนะภูติและมาลี 
สิทธิเกรียงไกร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2558 10. ผังเมืองกับการคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

ศูนยกฎหมายเพ่ือการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร 

2557 11. เสียงจากชุมชน ขอกังวลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สมาคมพัฒนาทวาย (DDA)* 

2559 12. ปญหาและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลใน
การประกาศสงครามตอสูเอาชนะยาเสพติดเม่ือป พ.ศ. 2546 

คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2558 13. การศึกษาสถานการณดานสิทธิและสถานะบุคคลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2559 14. การมีสวนรวมในการกําหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ สถิตยพงศ สุดชูเกียรติและคณะ  
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2557 15. การปองกันและแกไขการคามนุษยของประเทศไทยและความ
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

2559 16. มาตรฐานสากลในการดําเนินธุรกิจเพ่ือเคารพสิทธิมนุษยชน (ซํ้า) สฤณี อาชวานันทกุลและคณะ 

2560 17. ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน (เผยแพร
ซํ้า) 

ศูนยวิจัยกฎหมายและการ
พัฒนา คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2559 18. บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการคุมครองการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนภาคเอกชน (ซํ้า) 

สฤณี อาชวานันทกุลและคณะ 

2558 19. มาตรฐานและแนวทางการดําเนินงานของสถาบนัสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ โดยสถาบันท่ีปรึกษา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ (สปร.) 

2560 20. พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องคกรภาครัฐ 

2558 21. ปญหาการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมของบุคคลท่ีมีอาการตาบอด
ส ี

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

2560 22. สิทธิของชุมชนชาวกะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) กับการดําเนินเขต
วัฒนาธรรมพิเศษไรหมุนเวียนในพ้ืนท่ียุทธศาสตรการแกไขปญหา
ขอพิพาทกรณีท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยของชาวชุมชนกะเหรี่ยงใน
พ้ืนท่ีปาภาคเหนือ 

ไพสิฐ พาณิชยกุลและคณะ 

2560 23. หลักการคุมครองสิทธิและสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาล 

คณะนิตศิาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2560 24. แผนกลยุทธดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2562 (ซํ้า) 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย 

2561 25. การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (ซํ้า) พิภพ อุดรและคณะ 

2561 26. โครงการศึกษาวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพ่ือ
สิทธิชุมชนของชุมชนประมงพ้ืนบานอาวปตตาน”ี (ซํ้า) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 27. กฎหมายวาดวยความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2561 28. ความเชื่อมโยงระหวางสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 

ศูนยวิจัยกฎหมายและการ
พัฒนา คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2561 29. ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 30. คูมือประเมินสิทธิมนุษยชนอยารอบดานและรายการตรวจสอบ
ของธุรกิจการโรงแรม 

พิภพ อุดรและคณะ 

2557 31. หลักชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจตามกรอบงานของ
องคการสหประชาชาติในการคุมครอง เคารพ และเยียวยา (งาน
แปล) 

พิชัยศักดิ์ หรยางกูรและคณะ 
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2562 32. โครงการศึกษาวจิัยเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการ
เพ่ือคุมครองและสงเสริมสิทธิของผูสูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติ
ในผูสูงอายุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

ที่มา: สรุปและรวบรวมจาก (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2564) 

  

จากการทบทวนการศึกษาวิจัยในชวงป 2554 – 2562 สํานักงาน กสม. มีงานศึกษาวิจัยโดยเฉลี่ยปละ 
4 เรื่อง จากการสัมภาษณเชิงลึกและจัดประชุมกลุมยอย บุคลากรภายในก็ต้ังขอสังเกตวา งานวิจัยที่ผานมามี
ลักษณะกระจัดกระจาย ไมพรอมที่จะนําไปใชประโยชน และยอมรับวาบุคลากรภายในมีศักยภาพที่จํากัดทั้งใน
ดานการเปนผูวิจัยและการตรวจรับงานวิจัย นอกจากน้ี ผูวิจัยมีขอสังเกตดังตอไปน้ี 

1. โจทยวิจัยมีความหลากหลาย เน่ืองจากที่มาของโจทยการศึกษาวิจัย มีแนวโนมเปนไปตามความ
ตองการของผูใช (user) ในขณะน้ัน ๆ หรือกลาวอีกนัยหน่ึง โจทยการศึกษาวิจัยถูกกําหนดโดยผูใชงาน (user-
oriented) ซึ่งมีขอดีคือ สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชไดตามความจําเปนของสถานการณปญหา แตก็มี
จุดออนที่ทําใหขาดการพัฒนาองคความรูเชิงลึกที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนในเรื่องน้ัน ๆ ยกเวนเพียงเน้ือหา
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีการพัฒนาชุดความรูเปนงานวิจัยหลายเรื่องประกอบกัน 

2. ผูผลิตงานวิจัยหรือพัฒนาองคความรู มาจากองคกรที่หลากหลายกวา 28 บุคคล/องคกร และที่
สําคัญคือ ไมมีการผลิตองคความรูขึ้นภายในองคกรของสํานักงาน กสม. เลย สํานักงาน กสม. มีบทบาทเปน
ผูใหทุนหรือจัดจางคณะผูวิจัยหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเปนผูจัดทําการศึกษาวิจัยเทาน้ัน การสรางผลการ
ศึกษาวิจัยในลักษณะน้ี มีจุดเดนในการประสานองคความรูจากผูเช่ียวชาญหลายแบบ แตในทางกลับกัน
บุคลากรในสํานักงาน กสม. จะขาดการพัฒนาทักษะในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูในอนาคต 

3. แมวาสํานักงาน กสม. จะมีงานศึกษาวิจัยที่หลากหลายและมีผูผลิตงานวิจัยที่หลากหลาย แตไมมี
การรวบรวมหรือสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ขาดการจัดระบบความรู ทําใหไมสามารถพัฒนา/ตอยอด
องคความรูในเรื่องหน่ึง ๆ ได เชน การศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติ มีทั้งการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติ
หลายเรื่องที่หลากหลาย ไดแก (8) การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผูติดเช้ือเอชไอวี (21) การเลือก
ปฏิบัติในบุคคลที่มีตาบอดสี (27) กฎหมายวาดวยความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติ และ (32) การเลือก
ปฏิบัติตอผูสูงอายุ ซึ่งเปนเรื่องนาเสียดายวา หากมีการสังเคราะหหรือจัดระบบองคความรูดังกลาว ยอมจะทํา
ใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได ทั้งในการเผยแพรความรูและผลักดันกฎหมายเพ่ือตอตานการเลือก
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับงานการจัดทําหลักสูตรดานสิทธิมนุษยชน กสม. ไดรวมกับผูทรงคุณวุฒิดานสิทธิมนุษยชน
ศึกษา ผูแทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําหลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายหลายแบบ โดยในปงบประมาณ 2562 ไดจัดทํา 4 หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสําหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
พ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน ในจํานวน 4 หลักสูตรน้ี สํานักงาน 
กสม. ไดจัดอบรมไปแลว 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับนักบริหารระดับสูง ใน “โครงการ
สรางความตระหนักดานสิทธิมนุษยชนสําหรับผูบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) 
กลุมเปาหมายประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน จํานวน 
70 คน นอกจากน้ี ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
สําหรับรัฐวิสาหกิจ โดยรวมกับสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) และ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร จัดอบรมใหกับผูแทนรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จํานวน 56 แหง และจัด
อบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การคา การลงทุนที่เก่ียวของ ใหกับเจาหนาที่
สํานักงาน กสม. จํานวน 2 รุน รวม 98 คน 

นอกจากการจัดทําหลักสูตรอบรมในลักษณะน้ีแลว สํานักงาน กสม. ยังมีบทบาทในการจัดทํา “คูมือ
การจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา” เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาใชเปนแนวทางสรางเสริมสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศในทุกระดับ ต้ังแตปฐมวัย ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอีกดวย (สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2563) 

เมื่อพิจารณาความเช่ือมโยงระหวางการศึกษาวิจัย และการนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนในการ
จัดทําหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาและการจัดฝกอบรมเพ่ือขับเคลื่อนองคความรูดานสิทธิมนุษยชนไปสู
สาธารณะ ผูวิจัยมีขอสังเกตดังน้ี 

1. หลักสูตรการจัดการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนศึกษามี 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรที่มีความเช่ือมโยง
กับการศึกษาวิจัยที่มีอยู กับหลักสูตรที่ไมมีความเช่ือมโยงกับงานศึกษาวิจัยของสํานักงาน กสม. สําหรับ
หลักสูตรที่มีความเช่ือมโยงกับการศึกษาวิจัยอยางชัดเจน คือ หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ที่มีงาน
ศึกษาวิจัยเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ในขณะที่หลักสูตรอ่ืน ๆ ใชประโยชนจากงานศึกษาวิจัยที่มีอยูไมมาก
นัก 

2. กลุมเปาหมายในการฝกอบรมยังอยูในวงจํากัด มีเพียงกลุมผูบริหาร ผูแทนรัฐวิสาหกิจ และ
เจาหนาที่สํานักงาน กสม. เทาน้ัน 

3. คูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน เปนชองทางการเผยแพรความรูในระบบที่
สําคัญ แตเน่ืองจากอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหสํานักงาน กสม. ไมสามารถติดตาม
ประเมินผลได และยังมีความจําเปนในการเผยแพรความรูความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนนอกสถานศึกษาอีก
ดวย 
 

2.2 ภูมิทัศนการพัฒนาองคความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 หากจะพิจารณาการพัฒนาองคความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ผานมา สามารถเริ่มตน
พิจารณาไดจากฐานขอมูล Thai Digital Collection (TDC) ซึ่งเปนโครงการของ Thailis ใหบริการการสืบคน
เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย ซึ่งรวบรวมจากมหาวิทยาลัยและองคกรตาง ๆ ทั่วประเทศ 
(ThaiLIS Digital Collection Working Group, 2564) ทั้งน้ี เมื่อสืบคนคําสําคัญ (ช่ือเรื่อง) ที่เกี่ยวของกับองค
ความรูดานสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของกับภารกิจของ กสม. ไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิเด็ก สิทธิคน
พิการ การเลือกปฏิบัติ การคุมครองสิทธิ พบวามีขอสังเกตที่สําคัญดังน้ี 

(1) งานวิจัยที่เก่ียวของกับภารกิจของ กสม. สวนใหญเปนงานวิทยานิพนธอยูในสถานศึกษาในทุกคํา
สําคัญ งานวิจัยเปนอันดับรองลงมา (ดูรายละเอียดในตาราง 2.1) อยางไรก็ดี เน่ืองจากงานวิทยานิพนธเปนผล
มาจากการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และความสนใจของผูเรียน จึงมีหัวขอกระจัดกระจายและจัด
กลุมความรูไดยาก 
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ตารางที่ 2.1  ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภารกิจของ กสม. จาก Thai Digital Collection จําแนกตาม
ประเภทของงาน 

คําสําคัญ วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ E-book/หนังสือหายาก รวม 

สิทธิมนุษยชน 442 88 62 11 603 

สิทธิชุมชน 57 30 8 
 

95 

สิทธิเด็ก 183 13 5 1 202 

สิทธิคนพิการ 14 3 1 
 

18 

การเลือกปฏิบัติ 134 14 7 
 

155 

การคุมครองสิทธิ 521 31 28 1 581 

 
(2) หัวขอสําคัญทีม่ีการศึกษาวิจัย เปนเรื่องสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิ สิทธิเด็ก การเลือกปฏิบัติ

และสิทธิชุมชน ตามลําดับ (รายละเอียดดูในตาราง 2.2) 
 

ตารางที่ 2.2 ฐานขอมูลงานศึกษา/วิจัยที่เกี่ยวของกับภารกิจของ กสม.  จาก Thai Digital Collection 
จําแนกตามหนวยงานผูผลิตความรู 

หนวยงาน สิทธิ
มนุษยชน 

สิทธิ
ชุมชน 

สิทธิ
เด็ก 

สิทธิคน
พิการ 

การเลือก
ปฏิบัติ 

การคุมครอง
สิทธิ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 152 18 40 2 53 150 

 กสม. 59 23 
  

6 12 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 50 3 15 
 

13 71 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 42 
 

10 2 9 91 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 39 8 37 6 10 69 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 25 4 4 
 

1 31 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

24 
   

11 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 24 
   

3 20 

มหาวิทยาลัยมหิดล 22 5 15 
 

10 11 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 20 5 10 
 

5 7 

อื่นๆ 146 29 71 8 34 119 

รวม 603 95 202 18 155 581 

*หมายเหตุ: เน่ืองจากการนับจํานวนงาน นับจากคําสําคัญ ดังน้ัน จึงอาจมีการนับซ้ํา 

 

(3) หากพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่อยูในฐานขอมูล  กสม. ถือเปนหนวยงานที่เผยแพรงานวิจัยที่
เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน 59 เรื่อง (จาก 88 เรื่อง) สิทธิชุมชน 23 
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เรื่อง (จาก 30 เรื่อง) การเลือกปฏิบัติ 6 เรื่อง (จาก 14 เรื่อง) การคุมครองสิทธิ 12 เรื่อง (จาก 28 เรื่อง) (ดู
รายละเอียดในตารางที่ 2.3) 
 

ตารางที่ 2. 3 จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภารกิจของ กสม. จําแนกตามหนวยงานเผยแพร 

หนวยงาน สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิเด็ก การเลือกปฏิบัติ การคุมครองสิทธิ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5 1 1 1 2 

กสม.  59 23 
 

6 12 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 
    

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2 
    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

3 
 

1 
  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

2 
   

กระทรวงยุติธรรม 5 
 

1 
 

3 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

1 4 
  

อื่นๆ 13 3 7 7 11 

รวม 88 30 13 14 28 

 

 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาในแงน้ี จึงจะเห็นไดวา  กสม. ถือเปนกลไกหน่ึงที่มีความสําคัญในการผลักดันให
เกิดพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ดี ประเด็นที่จําเปนตองพิจารณาตอไปในอนาคตคือ ที่มา
ของทรัพยากรที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะเงินทุน และการกําหนดทิศทางงานการพัฒนาองคความรูดาน
สิทธิมนุษยชน 

 

2.3 บริบทและโครงสรางสรางพื้นฐานของระบบสนับสนุนการวิจัยของประเทศ 
หาก กสม. จะเตรียมการจัดต้ังใหมีการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ประเด็นสําคัญ

ที่จําเปนตองพิจารณาคือ ที่มาของเงินทุนวิจัย จากการทบทวนงานศึกษาวิจัยที่ผานมาทั้งหมดของ กสม. พบวา 
มาจากเงินงบประมาณภายในสวนงานเปนหลัก ทําใหมีงบประมาณในการผลิตงานการศึกษาวิจัยไมมากนัก 
ดังน้ัน จึงจําเปนตองพิจารณาบริบทและโครงสรางพ้ืนฐานของระบบสนับสนุนการวิจัยของประเทศที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงดวย 

หลังการปรับโครงสรางของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการวิจัยครั้งลาสุด หลังจาก
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช โครงสรางพ้ืนฐาน
ของระบบสนับสนุนการวิจัยของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
กรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีการกําหนดใหคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เปนผูพิจารณาต้ังคําของบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรมของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
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(พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 17 (2)) ดังน้ัน สํานักงาน 
กสม. ในฐานะหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ไมสามารถต้ังงบประมาณเพ่ือการวิจัยไดอยางเปนอิสระ
เหมือนแตเดิม แตจําเปนตองเสนอคําของบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-
2565 (สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติและสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2562) รวมไปถึงหลักเกณฑการจัดทําคําขอ
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมดวย โดย กสว. จะพิจารณาคํา
ของบประมาณประกอบกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมาประกอบการจัดสรรเงินทุนใหเปนงบประมาณวิจัย
และนวัตกรรมของหนวยงาน ในประเด็นน้ี แสดงใหเห็นวา ไมเพียงคําของบประมาณที่สอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรเทาน้ัน แตผลการดําเนินงานที่ผานมาก็มีผลตอการพิจารณางบประมาณดวย 

ในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของ กสว. สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ 
2565 เปนวงเงินรวม (block grant) ใหหนวยรับงบประมาณ เพ่ือใหสามารถบริหารงบประมาณไดอยางเปน
อิสระ ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ ภายใตระบบการวิจัยดังกลาว สํานักงาน กสม. ถือเปนหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรมประเภทหนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และสํานักงานอัยการสูงสุด ที่สามารถย่ืนคําของบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมได ทั้งสวนที่เปนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (fundamental fund) และการยื่น
ของบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (strategic fund) จากหนวยงานบริหารและจัดการทุนได 
(ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่องหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณ
ของหนวยงานระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563, 2563) โดยตองคํานึงถึงกรอบและแนวทางในการพัฒนา
และจัดสรรงบประมาณในดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเปนไปตามแผนงานดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (แผนดาน ววน.) พ.ศ. 2563-2565 มีการกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและโปรแกรมยอย 4 แพลตฟอรม และ 17 โปรแกรมยอย ภายใตแพลตฟอรมขางตน มีหนวย
บริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit- PMU) 7 แหงเปนกลไกสําคัญในการบริหาร
งบประมาณ ประกอบดวย 

1. สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
2. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 
3. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.) 
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
และยังมีหนวยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ภายใตสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) อีก 3 หนวยงาน ไดแก 
5. PMU-A หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
6. PMU-B หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน และทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสรางนวัตกรรม (บพค.) 
7. PMU-C หรือหนวยบริหารจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 
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ภาพที่ 2. 2 โครงสรางการบริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศไทยในยุคปจจุบัน 
ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2562) 

นอกเหนือจากงานวิจัยพ้ืนฐานที่ไดรับการจัดสรรเปนวงเงินรวม (block grant) แลว หากพิจารณา
ความเช่ือมโยงของงานพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน โปรแกรมที่สํานักงาน กสม. จะเกี่ยวของ
คือ P-9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของ วช. และหากจะมี P-17  
การแกปญหาวิกฤติของประเทศ (โครงการริเริ่มพิเศษและเรงดวน) ก็อยูภายใตความรับผิดชอบของ วช. 
เชนกัน  

สําหรับ P-9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง กําหนดวัตถุประสงคไวเพ่ือ “สรางสังคมที่มีการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม มีการเสริมพลังเพ่ือสรางความมั่นคงทางสังคม” มีการ
กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญ (Objectives and Keys Results - OKR) ที่สําคัญไว 4 ประการ 
ไดแก 

OKR2.9.1 นโยบายหรือมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ที่ไดจาก
องคความรูที่สรางขึ้น จํานวน 5 นโยบายหรือมาตรการ 

OKR2.9.2 จํานวนขอพิพาทในประเทศกรณคีวามไมเปนธรรมลดลงรอยละ 5 
OKR2.9.3 ภาระโรคที่เปนปญหา 1 ใน 3 ของประเทศ ลดลงรอยละ 5 ตอป 
OKR2.9.4 อัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลดลงรอยละ 5 ตอป 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางพ้ืนฐานของระบบสนับสนุนการพัฒนาองคความรูของประเทศถือเปนสวน
สําคัญที่สํานักงาน กสม. จะตองทําความเขาใจ หากจะมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดาน 
สิทธิมนุษยชน สํานักงาน กสม. จําเปนจะตองทําความเขาใจกับการบริหารจัดการโปรแกรมที่ 9 ที่ วช. เปน
ผูรับผิดชอบ



บทที่ 3 
รูปแบบองคกรที่ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบและองคความรูภายในประเทศ: 

บทเรียนจากการกอตั้งและการบริหารจัดการ 
 

3.1  ความนาํ 
 เน้ือหาในบทน้ีใหความสําคัญกับการศึกษารูปแบบขององคกรที่ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
และองคความรูภายในประเทศ โดยเลือก 10 องคกรมาเปนกรณีศึกษา โดยแบงกลุมองคกรไดเปน 4 กลุมดังน้ี 

(1) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
มหาชน 

(2) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันที่เปนหรือสังกัดองคกรไมแสวงหากําไร  
(3) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันที่อยูภายใตสังกัดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
(4) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันในรูปแบบสถาบันภายใตมูลนิธิ โดยเฉพาะ

มูลนิธิที่เช่ือมโยงกับหนวยราชการ 
แตละกลุมมีรายละเอียดดังน้ี 

 

3.2 สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันท่ีเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคการมหาชน 

สถาบันหรือหนวยงานที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน ที่คัดเลือกมามี 3 องคกร 
โดยหนวยงานที่เปนสวนราชการ ไดแก สํานักงานกิจการยุติธรรม เปนหนวยงานราชการระดับกรม สังกัด
กระทรวงยุติธรรม สวนหนวยงานที่เปนองคการมหาชน ไดแก สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย และ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานที่อยูในมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐ  
แตละองคกรมีรายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 สาํนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานกิจการยุติธรรม เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบงานธุรการของ

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.2549 ตามมาตรา 10 กําหนดให กพยช. มีหนาที่ที่สําคัญดังน้ี 

1) จัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรมเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

2) เสนอแนะและใหความเห็นเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
ยุติธรรมเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

3) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา 
4) ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรที่เก่ียวของกับการบริหารงานยุติธรรม 

หรือรายงานตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการประสานงานระหวาง
หนวยงานของรัฐหรือองคกรที่เก่ียวของกับการบริหารงานยุติธรรม หรือดําเนินการตาม
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แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 

5) ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตาม
แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น (เนนโดย
ผูวิจัย) 

6) ศึกษา วิเคราะหและทําการวิจัยเพ่ือกําหนดแนวทาง กลยุทธ และมาตรการในการ
ปรับปรุงและบริหารงานยุติธรรม หรือการดําเนินการตามแผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น (เนนโดยผูวิจัย) 

7) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารงานยุติธรรม จัดประชุม สัมมนา 
ฝกอบรมหรือเสนอแนะหนวยงานของรัฐ หรือองคกรที่เก่ียวของกับการบริหารงาน
ยุติธรรมในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม (เนนโดยผูวิจัย) 

 ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหสํานักงานกิจการยุติธรรม เปนหนวยงานรับผิดชอบงาน
เลขานุการของ กพยช. และใหมีอํานาจหนาที่ในการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เสนอแนะและพัฒนา
ระบบงานยุติธรรม ตลอดจนนโยบายที่เก่ียวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ เพ่ือใหเหมาะสมกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การดําเนินการเก่ียวกับการทําแผน แนวนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานยุติธรรมตามมติของคณะกรรมการ รวมไปถึงเผยแพรขอมูล ฝกอบรม พัฒนาความรูเก่ียวกับการ
บริหารงานยุติธรรมใหแกบุคคลที่เก่ียวของ (พระราชบัญญัติพัฒนางานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.2549, 2549) 
โดยนัยน้ี ในระยะเริ่มตน สํานักงานกิจการยุติธรรมมิไดมีฐานะเปนหนวยงานเลขานุการหรือหนวยงานธุรการให 
กพยช. เทาน้ัน แตยังมีลักษณะคลายเปนคณะทํางานวิชาการ (think tank) ให กพยช. ดวย 

เมื่อสํานักงานกิจการยุติธรรม มีฐานะเปนหนวยงานราชการ การแบงสวนราชการทําโดยให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) สําหรับการแบงสวนราชการครั้งลาสุด เปนไปตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหสํานักงาน
กิจการยุติธรรมมีภารกิจดําเนินการเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัย
การประเมินการบังคับใชกฎหมาย และเสนอผลใหคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวการดําเนินงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดําเนินการที่สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหนาที่และอํานาจดังน้ี 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ และดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

(2) ศึกษา วิเคราะหนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม เพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  

(3) สนับสนุนและดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  
(4) ประสานและดําเนินการวิจัยดานกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางดานอาชญาวิทยา รวมทั้ง

ติดตามและประเมินผลการบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ  
(5) พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 
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(6) จัดทําและผลักดันแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและภารกิจของ 
สํานักงาน  

(7) ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวของ  
(8) บริหารกองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
 

ในปจจุบัน สํานักงานกิจการยุติธรรม มีฐานะเปนหนวยงานระดับกรม แบงสวนราชการออกเปน 5 
สวน คือ สํานักงานเลขานุการกรม กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ กองนโยบาย
และประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และสถาบันวิจัยและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเปนหนวยงานสําคัญที่มีหนาที่ในการพัฒนาระบบและองคความรูเก่ียวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กลาวคือ มีหนาที่ในการศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนการวิจัยกฎหมาย
และระบบงานยุติธรรม อํานวยการในการแปลงแผนวิจัยสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ดําเนินการและ
ประสานการดําเนินงานวิจัยทางดานกฎหมาย ระบบงานยุติธรรมและอาชญาวิทยา บริหารเงินทุนและ
สนับสนุนเงินทุนและอํานวยการในการดําเนินงานวิจัย (ตัวเอียง –เนนโดยผูวิจัย) แกหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชนและบุคคลที่เก่ียวของทั้งภายในและตางประเทศ สนับสนุน
และประสานการดําเนินงานพัฒนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรม เผยแพรความรูทางดานวิชาการใน
กระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงการดําเนินงานรวมความรวมมือดานวิชาการและวิจัยกับหนวยงาน องคกรและ
แหลงทุนอ่ืน ๆ และการติดตามและประเมินผลการบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมดวย  

โดยนัยน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม จึงเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบและ
องคความรูดานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีบทบาททั้งเปนผูทําวิจัยเอง และใหทุนหนวยงานอ่ืน ๆ ทําวิจัยใน
เรื่องที่ตองการดวย การจัดทํางานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเปนไปตามกรอบการวิจัยในกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งกําหนดไว 5 กรอบคือ 1) การวิจัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมโอกาสในการ
เขาถึงความยุติธรรม 2) การวิจัยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 3) การวิจัยเพ่ือ
ประเมินผลกระทบของกฎหมาย และความสอดคลองของกฎหมายกับสภาพการณปจจุบัน 4) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาระบบขอมูลและนวัตกรรมของกระบวนการยุติธรรม และ 5) การพัฒนาและการจัดการงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนากระบวนการ ทั้งน้ีเปนที่นาสนใจวาในป พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดจัดทํา “บทสรุปการศึกษาวิจัยประจําป (Research Summary Report)” 
(สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2563) ซึ่งสรุปจากการจัดทํางานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 
จํานวน 21 เรื่อง โดยจําแนกตามกรอบการวิจัย 5 กรอบ เผยแพรตอสาธารณะเพ่ือใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติงานดวย 

ดังน้ัน ในฐานะหนวยงานที่เปนสวนราชการ สํานักงานกิจการยุติธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม จึงมีจุดเดนในแงที่สามารถใชทรัพยากรของภาครัฐ ทั้งในดานกําลังคนและงบประมาณ 
มาพัฒนาและสรางองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนบูรณาการ มีกรอบการวิจัยรวมในการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนางานศึกษาวิจัย อีกทั้งยังมีกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
เปนเงินทุนสําคัญในการผลักดันการศึกษาวิจัยใหเปนไปตามเปาหมาย แตองคกรลักษณะน้ีก็มีขอจํากัด
เน่ืองจากกับดักระบบราชการ ซึ่งมีสายบังคับบัญชาหลายระดับ  
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3.2.2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)  (สธท.) หรือ Thailand Institute of 

Justice (TIJ) กอต้ังเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศดานการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม สงเสริมการมีสวนรวม
ของประเทศไทยในกรอบความรวมมือกับสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา เช่ือมโยงแนวคิดตามหลักสากลสูการปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี TIJ  ยัง
มีภารกิจสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการอนุวัติ “ขอกําหนดกรุงเทพ” หรือขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการ
ปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและมาตรการที่ไมใชการคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) 
รวมถึงสงเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะดานเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม 
อีกทั้งยังทําหนาที่ขับเคลื่อนประเด็นสําคัญตางๆ ในเวทีระหวางประเทศ เชน หลักนิติธรรม การพัฒนา  
สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง 

ในฐานะองคการมหาชน สธท. มีทุนและทรัพยสินที่มาจากการโอนทรัพยสินและงบประมาณในสวน
ที่เก่ียวกับโครงการจัดทําขอเสนอในนามประเทศไทยเพ่ือผลักดันเปนขอกําหนดของสหประชาชาติวาดวยการ
ปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา หรือ “โครงการ ELFI” จากสํานักงานกิจการยุติธรรม ทุนประเดิมจาก
รัฐบาล เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอ่ืนๆ รวมไปถึงรายได
จากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในสถาบัน โดยที่ไมจําเปนตองสงรายไดใหเปนรายไดแผนดิน จากรายงาน
ประจําป 2562 พบวา จากทุนประเดิม 98 ลานบาทเศษในปเริ่มตน ปจจุบัน สธท. มีทุนสะสมราว 437 ลาน
บาทเศษ สําหรับปงบประมาณ 2562 มีรายไดเปนเงินงบประมาณแผนดิน 320 ลานบาทเศษและมีรายไดอ่ืน ๆ 
ราว 3 ลานบาทเศษ (สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน), 2563)  

สําหรับการบริหารและดําเนินกิจการของสถาบัน อยูภายใต “คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย” ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลสถาบันใหดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค รวมไปถึงการสรรหา แตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการดวย ประธานกรรมการและกรรมการ 
มาจากการแตงต้ังของคณะรัฐมนตรี ในจํานวนกรรมการ 9 คน แบงเปนกรรมการโดยตําแหนง 4 คน ไดแก 
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมและอัยการสูงสุด และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 5 คน มีผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง โดย
ประธานและผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ปและไมสามารถดํารงตําแหนงไดเกิน 2 วาระติดตอกัน 
นอกจากคณะกรรมการบริหารแลว ยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการเพ่ือกํากับการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ในโครงสรางปจจุบัน มีคณะกรรมการและอนุกรรมการ 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยและวิชาการ 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ (ดูโครงสรางการบริหารงานในปจจุบันของ สธท. 
ในภาพ 3.1)  

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณารายช่ือคณะอนุกรรมการชุดลาสุดที่เผยแพรในรายงานประจําปแลวพบวา 
คณะกรรมการและอนุกรรมการจํานวนหน่ึง มาจากหนวยงานราชการ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน กพร. สํานักงานกิจการยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปน
ตน (สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน), 2563)  
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ภาพที่ 3. 1 โครงสรางการบริหารงานของสถาบันยุติธรรมแหงประเทศไทย 
ที่มา (Thailand Institute of Justice, ม.ป.ป.) 

ในปจจุบัน สธท. ไดกําหนดยุทธศาสตรการทํางาน (พ.ศ. 2561-2565) ไว 5 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญาในกลุมผูเปราะบางโดยเฉพาะขอกําหนดกรุงเทพ และการสงเสริมสิทธิของผูหญิง
และเด็ก  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสรมิและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเปาหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพรองคความรูสําหรับหนวยงานเครือขาย
ภายในประเทศเพ่ือยกระดับการดําเนินการดานการปองกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต
บริบทที่เกิดขึ้นใหมในสังคม  
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางเครือขายระหวางหนวยงานในสถาบันเครือขาย UN-PNI ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินนโยบาย และเครือขายเยาวชนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองคกร และการบริหารจัดการใหเขมแข็งทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพสามารถ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ 

กิจกรรมหลักที่ใชในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวยงาน 3 สวนคือ 

งานวิจัย (Research and Development) มีการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพรในเว็บไซต 40 ฉบับ 
ทั้งที่ สธท. ดําเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ  

งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) ผานการจัดประชุมเวทีสาธารณะทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ  

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) ผานโครงการหลักสูตรอบรมดานนิติธรรมและ
การพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับผูบริหาร 

ในปจจุบัน สธท. ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานการวิจัย
และมีศักยภาพดานการปองกันอาชญากรรม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสงเสริมหลักนิติ
ธรรม โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ไดรับรองสถานะให TIJ เปนสถาบันเครือขาย
แผนงานสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations 
Programme Network Institutes – PNIs) โดยเปนสถาบัน PNI ลําดับที่ 18 ของโลก และเปนสถาบันแรก
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดเขารวมเปนสมาชิกของ PNI 

ในฐานะที่เปนสถาบันที่เปนองคการมหาชน สธท. มีขอไดเปรียบในการไดรับทรัพยากรอุดหนุนจาก
ภาครัฐ มีอํานาจอิสระในการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่กรรมการบริหารแตงต้ัง โดยมีความเช่ือมโยงกับองคกรนโยบายระดับชาติ และหนวยงาน
ในกระทรวงยุติธรรมผานองคประกอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ดวยจุดเดนในลักษณะน้ี ตัวแบบ
องคการมหาชนจึงเปนตัวแบบที่มีความนาสนใจสําหรับการพิจารณาจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรู
ดานสิทธิมนุษยชน แตเง่ือนไขการจัดต้ังองคการมหาชน ตองเปนการจัดกิจการอันเปนสาธารณะตามที่
กฎหมายกําหนด แมจะมีกิจกรรมการสงเสริมการและสนับสนุนการศึกษาและวิจัย แตก็ตองผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลายาวนาน และอาจไม
อยูในอํานาจหนาที่ของ กสม. 

3.2.3 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2554 เปนการรวมกัน

ระหวางศูนยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม และศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี โดยในสวนของศูนย
สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม กอต้ังในป พ.ศ. 2541 ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่เช่ียวชาญดาน
สิทธิมนุษยชน มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาดานสิทธิมนุษยชนที่เกาแกที่สุดในเอเชีย 
และมีการจัดอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนใหกับนักศึกษา นักกิจกรรมและนักปกปองสิทธิมนุษยชน ทั้งในภาค
ประชาสังคมและภาครัฐ สวนศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2547 ในฐานะศูนยวิจัยที่มุง
แสวงหาทางออกอยางสันติวิธีในกับความขัดแยงในประเทศไทย โดยเฉพาะความขัดแยงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีประสบการณในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการและโครงการวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความรวมมือ
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ของฝายตาง ๆ ในการรับมือกับความขัดแยง และเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือแปลงเปลี่ยนความขัดแยง และ
สรางสังคมที่ยุติธรรม 

ภายหลังมหาวิทยาลัยมหิดลไดเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 
ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย (มหาวิทยาลัยในกํากับ (ออกนอกระบบ)) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีนโยบายปรับโครงสรางองคกรของ 2 หนวยงาน โดยยุบรวมกันและจัดต้ังเปนโครงการ
จัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการพัฒนา
และบูรณาการทางวิชาการ การผสานความรวมมือในการสรางผลงานทางวิชาการ โดยมุงใหโครงการจัดต้ัง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ “...มีบทบาทนําดานวิชาการและปญญาปฏิบัติในดานสิทธิมนุษยชนและ
การสรางสันติภาพ มีพันธกิจ ในการสรางศาสตรและศิลปการเรียนรูเชิงวิพากษดานสิทธิมนุษยชนและการ
สรางสันติภาพ และสรางคนที่จะนําศาสตรและศิลปน้ันไปใช โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน
และสรางสันติวัฒนธรรม พัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดานสิทธิมนุษยชนและสันติภาพใน
มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชน สันติภาพและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี ดําเนิน
กิจกรรมทางวิชาการ และใหบริการทางวิชาการดานสิทธิมนุษยชน สันติภาพและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง
โดยสันติวิธี และสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศใน
ดานสิทธิมนุษยชน สันติภาพและการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี” (รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 448 (3/2554), 2554) และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 448 (3/2554) 18 พฤษภาคม 2554 โดยเปลี่ยนช่ือเปน “โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา” เพ่ือใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น ในชวงแรก โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร โดยมีบุคลากร 31 อัตรา แบงเปนประเภท
วิชาการ 13 อัตราและบุคลากรสนับสนุน 18 อัตรา  

อยางไรก็ดี เปนที่นาสนใจวา จนถึงปจจุบัน สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป 2562 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ สิ้นป 2563 ยังคงเปนโครงการจัดต้ัง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในสังกัดของสํานักงานอธิการบดี การขออนุมัติหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ยังตองดําเนินการภายใตสํานักงานอธิการบดี ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนอิสระ ดังน้ัน  
ในแงของการจัดต้ังสถาบัน ถือไดวาสถาบันกําเนิดโดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยที่อยูภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ซึ่งใหอํานาจของมหาวิทยาลัยในการแบงสวนงานภายใน การจัดต้ัง ยุบรวม
หรือยุบเลิกสวนงาน (มาตรา 11) โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปนหนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงมีที่มาของงบประมาณจาก 2 สวน โดยสวนแรกเปนงบประมาณแผนดิน และ
สวนที่สองเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ดี เน่ืองจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ยังอยู
ภายใตสํานักงานอธิการบดี ยังไมมีการจัดการงบประมาณของตนเอง จึงตองพิจารณาจากภาพรวมงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อพิจารณาจากขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2652 พบวา มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ภาพรวม มีงบประมาณ 2 สวน โดยไดรับงบประมาณแผนดิน รอยละ 22.37 และมีเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
รอยละ 77.63 (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) จะเห็นไดวา งบประมาณที่เปนรายไดของมหาวิทยาลัยสูงกวา
งบประมาณแผนดินมากกวา 3 เทา ดังน้ัน จุดเดนสําคัญของหนวยงานที่อยูในมหาวิทยาลัยในกํากับ คือ 
ความสามารถในการหางบประมาณหรือรายไดมาเลี้ยงตนเอง อยางไรก็ดี จุดเดนน้ียังเปนทาทายความอยูรอด
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ของสถาบันในอนาคตดวย เน่ืองจากที่มาของรายไดที่สําคัญคือ คาเลาเรียนของนักศึกษา และการจัดหารายได
ในลักษณะอ่ืน ๆ ดังน้ัน การเปดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จึงเปนที่มาของรายไดที่สําคัญของสถาบัน  

 

3.3 สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบท่ีเปน หรือสังกัดองคกรไมแสวงหากําไร 
 ในสวนน้ี ผูวิจัยใหความสนใจกับการพิจารณาแนวทางการดําเนินการของสถาบันหรือหนวยงานใน
รูปแบบสถาบันที่เปน หรือสังกัดองคกรไมแสวงหากําไร 3 หนวยงาน ที่มีบทบาทในการพัฒนาองคความรู
เฉพาะในเรื่องน้ัน ไดแก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) อยางไรก็ดี เน่ืองจากสถาบันกลุมน้ีมีลักษณะเปนองคกรในภาค
ประชาสังคม ซึ่งมีการดําเนินงานที่แตกตางไปจากองคกรภาครัฐ หรือองคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผูวิจัยจึง
ไมลงรายละเอียดในเรื่องของความเปนมาหรือการบริหารจัดการองคกรมากนัก แตจะช้ีใหเห็นจุดเดนหรือ
ขอจํากัดรวมในการดําเนินงานขององคกรในลักษณะน้ีมากกวา 

3.3.1 มูลนิธสิถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)  
มูลนิธิไดรับอนุญาตในการจดทะเบียนในการกอต้ังมูลนิธิในวันที่ 11 เมษายน 2550 ภายใตช่ือ มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) หรือ Foundation of Thai Gerontology Research and 
Development Institute (TGRI) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัยและรวบรวมความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุทั้งไทย
และตางประเทศ และสงเสริมการพัฒนารูปแบบการดําเนินการดานผูสูงอายุสําหรับใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพรความรูเก่ียวกับผูสูงอายุตอสาธารณะ มีบทบาทในการศึกษาวิจัยและ
รวบรวมความรูเก่ียวกับผูสูงอายุทั้งไทยและตางประเทศ และเผยแพรตอสาธารณะ มีการจัดทํารายงาน
สถานการณผูสูงอายุไทยเผยแพรทุกป อยางไรก็ดี มส.ผส. มิไดทําวิจัยดวยตนเองและทุนของตนเอง แตมี
ลักษณะเปนศูนยกลางในการผลักดันใหเกิดงานวิจัยผานนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ยุทธศาสตรสําคัญ
ในการแสวงหาทุนในการทําวิจัยทําโดยการเช่ือมโยงงบประมาณจาก วช.  ผานโครงการ spearhead หรือ 
flagship ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ  

3.3.2 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย กอต้ังเมื่อป 2536 ดําเนินงานภายใตการกํากับของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอม

ไทย ซึ่งกอต้ังขึ้นโดยอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อดีตรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานศึกษาวิจัย เพ่ือกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมในระยะยาว จัดทําโครงการภาคสนาม เพ่ือชวยทองถิ่น
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เผยแพรขอมูล ดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน ตลอดจนจัดการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนองความตองการของสังคมและประชาชน โดยยึดถือหลักการดําเนินงานเพ่ือ
สาธารณประโยชนเปนสําคัญ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทยมีบทบาทโดดเดนในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม  
เพ่ือเสนอแนะทางดานนโยบายและยุทธศาสตรทางดานสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
และประสบการณจากพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนรัฐในการบริหารจัดการยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมของประเทศ พรอมทั้ง
เสริมสรางศักยภาพของภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน การ
สื่อสารการใหความรู และการรณรงคทางดานสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการจัดฝกอบรมดานการจัดการและอนุรักษ
ทางดานสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหมีการรวมมือกันในการทํางานประสานกันระหวางภาคีตาง ๆ รวมถึงสถาบัน
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วิชาการอ่ืน ๆ ดําเนินการวิจัยและเผยแพรขอมูลดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน และยังมีการจัดทําโครงการ
ภาคสนามรวมกับทองถิ่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

กลไกการบริหารที่สําคัญของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย คือ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งนาสนใจวา 
คณะกรรมการบริหารในชุดปจจุบันเปนกลุมอดีตขาราชการระดับสูง ทั้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม อดีตผูจัดการกองทุนสนับสนุนและสรางเสริมสุขภาพ ตัวแทนบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ นอกจากน้ี ผูอํานวยการคนปจจุบันของสถาบันยังเปนอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอีกดวย ดังน้ัน จึงดูเหมือนวายุทธศาสตรสําคัญในการบริหารจัดการสถาบันคือการเช่ือมโยงกับ
หนวยราชการ หรือบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพและมีจุดมุงหมายในการทํางานดานสิ่งแวดลอม เพราะเมื่อ
พิจารณาทรัพยากรในการดําเนินงานของสถาบัน พบวา รายไดสําคัญ (รอยละ 80) มาจากเงินสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมที่มาจากหนวยงานอ่ืน อีกรอยละ 20 เปนคาสมาชิกและรายไดอ่ืน ๆ (ณ สิ้นป 2561) 

3.3.3 สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย  
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอารไอ เปนองคกรคลังสมอง (Think Tank) 

ภาคเอกชนที่มีอิทธิพลตอนโยบายเศรษฐกิจไทยมาอยางยาวนาน มีการทําวิจัยในประเด็นนโยบายเศรษฐกิจ
อยางหลากหลาย ครอบคลุมประเด็นที่สาธารณะใหความสนใจมาอยางตอเน่ือง ทีดีอารไอกอต้ังเมื่อป 2527 
โดยมีวัตถุประสงคใหเปนสถาบันวิจัยอิสระที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสําหรับประเทศ 
โดยเฉพาะการทํากิจกรรมที่ไมสามารถดําเนินไดในหนวยงานรัฐ ดําเนินงานภายใตการกํากับของมูลนิธิ 
ดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายดานเศรษฐกิจ ใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานระหวางประเทศ ตลอดจนริเริ่มการวิจัยเอง เพ่ือสนับสนุนการกําหนด
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหเปนนโยบายที่เอ้ือตอการเติบโตอยางย่ังยืนและมี
คุณภาพ ผูสนับสนุนหลักในชวงกอต้ัง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กรมวิเทศสหการ องคกรเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแหงแคนาดา (CIDA) องคการเพ่ือการพัฒนา
นานาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) และไดรับการบริจาคเงินสมทบเปนกองทุนเงินประเดิมจาก 
นิติบุคคลและบุคคลจํานวนหน่ึง ภายหลังการกอต้ัง ทีดีอารไอยังไดรับการวาจางทั้งจากหนวยงานภาคเอกชน 
หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานราชการอยางตอเน่ือง ในฐานะองคกรภาคเอกชนไมแสวงกําไร 
งบประมาณในการดําเนินงานทั้งหมดมาจากทุนวิจัยและการรับจางทํางานวิจัย โดยมีการหักงบประมาณรอย
ละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดเปนคาใชจายของสถาบัน และอีกรอยละ 70 เปนคาใชจายในการทําวิจัย 
 (เอกสิทธ์ิ หนุนภักดี, 2558) ดังน้ัน บุคลากรในองคกรจึงจําเปนตองหาทุนวิจัยเพ่ือเปนคาใชจายในการทําวิจัย 
เงินเดือนและคาตอบแทนของคนในองคกร อยางไรก็ดี ในระยะหลัง ทีดีอารไอกําหนดเง่ือนไขไมรับทํางาน
ใหกับบริษัทเอกชน เน่ืองจากถือวาทีดีอารไอมีหนาที่ศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชนสาธารณะ ดังน้ัน ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการทํางานวิจัยในภาพรวมมี 3 ปจจัย คือ ความตองการของผูวาจาง ความรู
ชํานาญของนักวิจัย และกรอบทิศทางงานวิจัยของทีดีอารไอเอง  

การบริหารงานของทีดีอารไอ ทําโดยประธานสถาบัน ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันและคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน (ซึ่งก็คือคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ) ซึ่งมีองคประกอบเปนนักวิชาการเศรษฐศาสตร
ที่มีช่ือเสียง อดีตนักการเมือง หรือขาราชการผูรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ผูบริหารระดับสูงของภาคเอกชน  
นายธนาคาร หรือผูบริหารที่มีช่ือเสียงทั้งจากรัฐบาลและภาคเอกชน ในทางปฏิบัติ สภาสถาบันมีหนาที่ตัดสินใจ
เก่ียวกับการพัฒนาและการวางนโยบาย แผนงานและงบประมาณและเรื่องอ่ืน ๆ ที่ถือเปนความจําเปนในการ
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บริหารงาน สวนคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการกํากับดูแลทิศทางการวิจัยและการบริหารงานของ
สถาบัน มีการประชุมรวมกันปละ 2 ครั้ง  

ในสวนของผลงานวิจัยของทีดีอารไอ เอกสิทธ์ิ หนุนภักดี (2558) ไดทํารวบรวมผลงานของทีดีอารไอ
ในชวงระยะเวลา 30 ป (2528-2558) ไดจํานวนรวม 912 โครงการ หัวขอที่มากที่สุดเปนงานวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม การคาการลงทุน การบริการและการเงิน จํานวน 358 โครงการ รองลงมา
เปนประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาสังคม การศึกษา สิ่งแวดลอม พลังงานและทรัพยากร 223 โครงการ 
มีโครงการวิจัยเก่ียวกับรัฐ กลไกรัฐ นโยบายรัฐและตางประเทศ โครงการวิจัยเก่ียวกับเกษตร แรงงานและ
สวัสดิการสังคมดวย โดยงานวิจัยที่มีการทําอยางสม่ําเสมอเปนเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ การลงทุน 

ดังน้ัน ทีดีอารไอ จึงมีความโดดเดนในฐานะสถาบันที่เปนคลังสมองในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความเปนอิสระ และมีอิทธิพลตอการผลักดันนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ดี ดวย
สถานะของทีดีอารไอที่นิยามตนเองเปนองคกรไมแสวงกําไร ดังน้ัน ความทาทายที่สําคัญที่ทีดีอารไอตองเผชิญ
คือ แรงกดดันในการหาเงินทุนเพ่ือดําเนินการวิจัย และบริหารสถาบัน โดยที่ยังคงรักษาจุดยืนในฐานะองคกร
เพ่ือประโยชนของสาธารณะ 

3.4 สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในทํานองเดียวกันท่ีอยูภายใตสังกัดองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 
3.4.1 สถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา  

สถาบันผูตรวจการแผนดิน เดิมมีช่ือวา สถาบันผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนองคกรอิสระที่จัดต้ัง
ครั้งแรกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 อยางไรก็ดี เน่ืองจากในสองทศวรรษที่ผานมา  
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ในปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.2560 กําหนดใหสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินเปนองคกรอิสระและองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มีหนาที่และอํานาจดังน้ี 

(1) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเพ่ือใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบ
หรือคําสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือไมเปนธรรมตอ
ประชาชน  

(2) แสวงหาขอเท็จจริงเมื่อเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือไดรับความไมเปนธรรมอันเน่ืองมาจาก
การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติการนอกเหนือหนาที่และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงาน
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความ
เดือดรอนหรือไมเปนธรรม 

(3) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตาม
หมวด 5 หนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  

ในการทําหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน มี “สํานักงานผูตรวจการแผนดิน” ซึ่งเปนหนวยงานที่มีฐานะ
เปนนิติบุคคล อยูภายใตการบังคับบัญชา กํากับดูแลและรับผิดชอบรวมกันของผูตรวจการแผนดิน มีหนาที่
รับผิดชอบในงานธุรการและอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน รวมไปถึงการศึกษา 
รวบรวม วิเคราะหขอมูลและสนับสนุนใหมีการวิจัยเก่ียวกับงานของผูตรวจการแผนดิน (เนนโดยผูวิจัย) และ
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การสงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับการดําเนินการตามหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน 
(สํานักงานผูตรวจการแผนดิน, 2562) 

สถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เกิดขึ้นครั้งแรก
ในนาม “ศูนยผู ตรวจการแผน ดินศึกษา” ภายใตกรอบบันทึกข อตกลงความร วมมื อระหว า ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ในขณะน้ัน) ที่ไดลงนามเมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2544 โดยมีความมุงหมายใหจัดต้ังศูนยศึกษาผูตรวจการแผนดินที่มีรูปแบบการดําเนินงานใน
ลักษณะของการสรางเครือขายความรวมมือ (Network) มีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการที่
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานทั้งสองฝาย และผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหาร โดยมีผูอํานวยการศูนย ทําหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร  อยางไรก็ดี เน่ืองจากปญหาอุปสรรคในการ
ประสานงานและขอจํากัดเรื่องที่ต้ัง ทําใหไมสามารถจัดต้ังได จนกระทั่งมีการปรับเพ่ิมเติมหนาที่และอํานาจ
ของผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศูนยศึกษาผูตรวจการ
แผนดินจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในป  2550 ตามประกาศเรื่อง ปรับปรุงโครงสรางการแบงงานและขอบเขตหนาที่
ของงานในสํานักงานผูตรวจการแผนดิน (เนนโดยผูวิจัย) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 โดยกําหนดใหมี
หนาที่รับผิดชอบหลักในงานดานวิชาการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน กลาวคือ การศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบผูตรวจการแผนดิน งานเอกสารวิชาการ/เผยแพร งานบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ ตอมาเมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2556 ผูตรวจการแผนดินจึงไดมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานอีกครั้งตามคําสั่ง
การปรับปรุงโครงสรางการแบงงานและขอบเขตหนาที่ของงานในสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เรื่อง การ
จัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงานในสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2556  (เนนโดยผูวิจัย) 
โดยจัดทําเปนคําสั่งและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 130 ตอนที่ 22 ก หนา 3-11 วันที่ 11 มีนาคม 
2556 ประกาศฉบับน้ีมีผลเปลี่ยนแปลงศูนยศึกษาผูตรวจการแผนดินเปน สถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา 
ซึ่งทําใหสถาบันมีรูปแบบเปนสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจครอบคลุมมากขึ้น ทั้งหนาที่ดานวิชาการ คือ
การศึกษาวิเคราะห วิจัยเสนอแนะและพัฒนาองคความรูเก่ียวกับองคกรผูตรวจการแผนดิน จัดทําแผนการ
ศึกษาวิจัยประจําป ตลอดจนบริหารจัดการงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน 
การจัดระบบและประมวลขอมูล การจัดหมวดหมูสารสนเทศดานวิชาการ เพ่ือใหเกิดองคความรู พัฒนาระบบ 
รูปแบบการดําเนินงานของสํานักงาน ตลอดจนหนาที่ดานการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับองคกรผูตรวจการ
แผนดิน ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ งานวารสารและเอกสารจดหมายขาวเผยแพร จัดทํา
รายงานประจําป การประสานความรวมมือกับผูตรวจการแผนดินของตางประเทศหรือองคกรตางประเทศ 
รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการ
หองสมุด งานพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุผูตรวจการแผนดิน (สถาบันผูตรวจการแผนดิน, ม.ป.ป.) ใน
ปจจุบันสถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษาจึงมีในฐานะหนวยงานภายในของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ซึ่ง
ไดรับงบประมาณจากรัฐบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีบุคลากรหลักเปนนักวิชาการ จํานวน 14 อัตรา  

ผลงานหลักของสถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา แบงเปน 2 สวน คือ งานวิจัยและพัฒนา และงาน
วิชาการและเผยแพร สําหรับงานวิจัย จะมีพ้ืนฐานสําคัญมาการพิจารณาเรื่องรองเรียนของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน (ผูอํานวยการสถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา, 2564) อยางไรก็ดี จากการพิจารณาการ
เผยแพรผลงานวิชาการในเว็บไซตสถาบันผูตรวจการแผนดิน พบวางานสวนใหญที่เผยแพรเปนผลงานที่
เก่ียวของกับการทําหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน เชน การเปรียบเทียบกฎหมาย รัฐธรรมนูญ การรวบรวมคํา
วินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน ซึ่งมีทั้งงานของสํานักงานและงานของสถาบัน ในขณะที่งานวิจัยมีเพียง 3 ฉบับ 
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และเปนงานที่สถาบันดําเนินการเองทั้งสิ้น จุดเดนที่สุดสถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษาคือ การเผยแพรผลงาน
ผานวารสารวิชาการที่รวบรวมบทความวิชาการจากผูเขียนที่หลากหลาย ช่ือ วารสารผูตรวจการแผนดินศึกษา 
ซึ่งมีการเผยแพรปละ 2 ฉบับ ปจจุบันวารสารผูตรวจการแผนดินตีพิมพมาแลว 13 ป รวม 26 ฉบับ อยูใน
ฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center – TCI Tier 2)  

สถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา จึงเปนกรณีศึกษาที่สําคัญของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูใน
องคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอํานาจในการจัดแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยใชคําสั่งของหนวยงาน
ตนเอง ภายใตกรอบอัตรากําลังที่มีอยูและไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐ (อยางไรก็ดี รายงานประจําป 2562 ได
ต้ังขอสังเกตถึงการที่รัฐบาลไมจัดสรรงบประมาณสวัสดิการคาบําเหน็จของพนักงานและลูกจาง ทําใหสงผลตอ
การจัดการงบประมาณและขวัญกําลังใจของบุคลากรในสํานักงาน) อยางไรก็ดี แมจะมีขอไดเปรียบในเรื่องการ
จัดโครงสรางสวนงาน และบุคลากรที่ไดรับการอุดหนุน แตภารกิจในการพัฒนาองคความรูของสถาบันก็ยังไม
ชัดเจนนัก สวนหน่ึงอาจเปนเพราะมีงบประมาณในการทําการศึกษาวิจัยที่จํากัด ไมมีกองทุนที่จะสนับสนุนให
เกิดเครือขายหรือภาคีวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ ทําใหมีเฉพาะงานวิจัยของสํานักงานเปนหลัก 

3.4.2 สถาบันพัฒนาระบบและองคความรู ภายใตสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช) เปนอีก
หนวยงานที่มีฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยกําหนดให
สํานักงาน ป.ป.ช. เปนสวนราชการและมีฐานะเปนนิติบุคคล รับผิดชอบตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีหนาที่และอํานาจที่สําคัญ ดังน้ี 

(1) รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพ่ือให ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน 

(2) อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
ป.ป.ช. และกรรมการ 

(3) ประสานงานและใหความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(4) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรวบรวม วิเคราะห ศึกษาวิจัย และเผยแพรขอมูลและความรูเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

(5) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตานหรือ 
ช้ีเบาะแส ตามกลไกที่ ป.ป.ช. กําหนด 

(6) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือเจาพนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(7) จัดทําระบบสารสนเทศของขอมูลเก่ียวกับเรื่องที่อยูในระหวางการดําเนินการของป.ป.ช. ซึ่งอยาง
นอยตองระบุผูรับผิดชอบและความคืบหนาของการดําเนินการของแตละเรื่อง เพ่ือกรรมการจะได
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 

ตามบทบัญญัติในมาตรา 143 (1) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ป.ป.ช. มีอํานาจในการออกระเบียบหรือประกาศในการแบงสวนงานภายใน



30 

ของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมถึงกําหนดขอบเขตหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. และจะใชบังคับใชไดเมื่อมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากพิจารณาเฉพาะหนวยงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีภารกิจเก่ียวกับการ
พัฒนาองคความรูมี 2 หนวยงาน คือ สํานักวิจัยและบริการวิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และสถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ ทั้งสองหนวยงานน้ีเปนหนวยงานที่
อยูในกลุมภารกิจสนับสนุน จากประกาศการแบงสวนราชการครั้งลาสุด กําหนดให 2 หนวยงานมีภารกิจที่
แตกตางกันดังน้ี (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2562) 

สํานักวิจัยและบริการวิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ  

(1) ดําเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพ่ือภารกิจของ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช. 
(2) รวบรวมผลงานวิชาการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และเสนอแนะตอภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ช. 
(3) เปนศูนยบริการวิชาการดานผลจากการวิจัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและผลงาน

วิชาการอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เอกสารทางวิชาการ โดยใหบริการหนวยงานภายในและภายนอก 
(4) ติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช และจัดทํารายงานผลการติดตาม 
(5) จัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จและความคุมคาของผลงานวิจัยที่ดําเนินการ 
(6) ประสานเครือขายวิจัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมมือกันทางวิชาการดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
(7) ประสานงานและปฏิบัติงานอ่ืน ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

จากรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
มีการดําเนินโครงการวิจัยจํานวน 12 เร่ือง มีทั้งโครงการที่ดําเนินการเอง และใหทุนอุดหนุนกับบุคคลหรือ 
นิติบุคคลอ่ืน ๆ ดวย โดยใชงบประมาณจากกองทุนปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) 
ซึ่งต้ังขึ้นตามมาตรา 162 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 โดยกองทุนน้ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่ง ป.ป.ช. ไดประกาศระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยกองทุนปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีการสรรหา/
แตงต้ังคณะกรรมการกองทุน รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารและจัดการ
และใชจายกองทุน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุน ป.ป.ช. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายในวงเงิน 
10 ลานบาท และมีการประกาศใหทุนโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝาระวังและปองกันการทุจริตจากนโยบาย
และโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท นอกจากน้ียังมีการจัดทําวารสารวิชาการ ป.ป.ช. เปน
วารสารวิชาการราย 6 เดือน วารสารฉบับลาสุดที่มีการเผยแพรคือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 ปจจุบันมีอัตรากําลังเปน
ขาราชการ 32 อัตรา โดยนอกจากผูบริหาร และฝายบริหารทั่วไปแลว มีนักวิจัยสังคมศาสตรประจํา จํานวน 
26 อัตรา 

สถาบนัการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ  

1) จัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ปปช. รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

2) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักสมรรถนะและดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ตลอดจน
ติดตามและประเมินผล 
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3) ศึกษา วิเคราะหและพัฒนาระบบ หลักสูตร วิธีการหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากรใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิและมีความเปนมาตรฐาน 

4) เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการความรู (knowledge management) โดยประสานเช่ือมโยงกับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตให
บุคลากร 

5) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหกับบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. 
6) เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ 
7) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. 
8) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. 

จากการจัดแบงสวนราชการทั้งสองหนวยงาน จะเห็นไดวา มีการแบงหนาที่อยางชัดเจนระหวาง
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ กับสถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ โดย
สํานักวิจัยมีบทบาทในการดําเนินการพัฒนาองคความรูทั้งที่ ดําเนินการเอง และใหทุนศึกษาวิจัยกับ
บุคคลภายนอก ในขณะเดียวกันก็มีการเผยแพรและผลักดันใหเกิดการใชประโยชนจากองคความรูของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ในขณะที่สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ มีหนาที่
หลักในการพัฒนาบุคลากรอยางครบวงจร ต้ังแตระดับปจเจกบุคคลและจัดการความรูเปนหลัก 

3.5 สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนในรูปแบบสถาบันภายใตมูลนิธิ โดยเฉพาะมูลนธิิท่ี
เชื่อมโยงกับหนวยราชการ 

โดยทั่วไป การจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคความรูที่อยูภายใตมูลนิธิหรือรูปแบบมูลนิธิมักจะเปนรูปแบบ
การดําเนินงานขององคกรนอกภาครัฐ อยางไรก็ดี ในระยะหลัง ๆ พบวา หนวยงานภาครัฐจํานวนหน่ึงเลือกใช
วิธีการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือดําเนินการในเรื่องเฉพาะ เรื่องเรงดวน ซึ่งไมสามารถดําเนินการได หากทําภายใต
ขอจํากัดของระบบราชการ โดยอนุมัติงบประมาณจากราชการใหเปนเงินประเดิม ใหมีการบริหารจัดการ
ภายใตกรรมการมูลนิธิ ซึ่งนาสนใจวาองคประกอบของกรรมการมูลนิธิ จะตองมีผูบริหารหนวยงาน หรืออดีต
ผูบริหารหนวยงานน้ันๆ เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงทิศทางการทํางานของมูลนิธิในสอดคลองกับทิศทางหลักของ
หนวยงาน ในขณะที่มูลนิธิก็ตองดําเนินการเพ่ือหารายไดมาทํากิจกรรม หนวยงาน (ต้ังตน) ก็จะเปนที่มาของ
ทรัพยากรการดําเนินงาน ในรูปแบบของโครงการที่จัดจางใหมูลนิธิดําเนิการ 

ในที่น้ีผูวิจัยไดยกกรณีศึกษาสถาบันการพัฒนาองคความรู 3 แหงที่อยูภายใตมูลนิธิที่เช่ือมโยงกับ
ระบบราชการมาเปนกรณีศึกษา ไดแก มูลนิธินโยบายเศรษฐกิจการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกร
ภาครัฐ สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะและการพัฒนา ภายใตมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร 

3.5.1 มูลนิธสิถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2540 ในฐานะ

มาตรการเรงดวนการในชวยเหลือทางดานเทคนิคเพ่ือเยียวยาความตกตํ่าทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับการ
สนับสนุนเงินทุนในการจัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง ตอมาไดจด
ทะเบียนเปนมูลนิธิในวันที่ 1 พ.ศ.2544 มีวัตถุประสงคหลัก ในการดําเนินงานศึกษาวิเคราะหวิจัยดานนโยบาย
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศและดําเนินงานรวมกันกับองคกรตางประเทศ
ในการศึกษาวิจัย โดยไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมือง มีทุนจดทะเบียนต้ังตนซึ่งไดรับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 200,000 บาท 
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ภาพท่ี 3. 2 กรรมการมูลนิธิ สวค. ชุดลาสุดท่ีเผยแพรในเว็บไซต สวค. ท่ีมา (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 
ม.ป.ป.) 

โครงสรางการบริหารงานของมูลนิธิ สวค. เปนรูปแบบที่มีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ โดยปลัด
กระทรวงการคลัง เปนประธานมูลนิธิ ผูอํานวยการ สศค. เปนรองประธานมูลนิธิ และผูอํานวยการสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ สวค. ดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  
ที่เก่ียวของและพัฒนาความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาลอยางตอเน่ือง  
อีกทั้งมูลนิธิ สวค. ไดมีการจดทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง การจดทะเบียนที่ปรึกษามีผลใหมูลนิธิ สวค. 
สามารถรับดําเนินงานใหกับหนวยงานภาครัฐได เมื่อพิจารณาจากประวัติมูลนิธิ (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง, n.d.) พบวา มูลนิธิ สวค. ไมเพียงแตไดรับการสนับสนุน (งาน) จากกระทรวงการคลัง แตได
ดําเนินงานศึกษาวิจัยใหกับหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จนถึงป พ.ศ. 2558 
ผลงานศึกษาวิจัยของมูลนิธิ สวค. มีมากกวา 300 โครงการ และไดขยายขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมดาน
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง โดยเฉพาะดานสังคม และการจัดฝกอบรม  

ปจจุบัน ภารกิจของมูลนิธิ สวค. มีดังน้ี 

- การศึกษาวิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และสังคม ตลอดจนการดําเนินการ
ติดตาม รวบรวม รายงานขอมูลและสถานะทางเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และสังคม 

- การสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการฝกอบรมกับหนวยงาน/องคกรภายนอกทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

- การดําเนินการรวมกับองคการการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน 
- เปนที่ปรึกษางานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดฝกอบรม และจัดสัมมนาในสาขาตาง ๆ 

ในปจจุบันโครงสรางมูลนิธิ สวค. มีคณะกรรมการมูลนิธิเปนผูกํากับทิศทางการดําเนินงาน และมี
ผูอํานวยการสถาบันเปนผูบริหาร โดยผูอํานวยการมูลนิธิเปนกรรมการและเลขานุการของมูลนิธิดวย ปจจุบัน
มูลนิธิ สวค. ทํางานวิจัย 5 ดานในลักษณะ Project-based ไดแก เศรษฐกิจมหภาคและการเงิน การคาการ
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ลงทุน นโยบายเศรษฐกิจ การคลังและสังคม และที่ปรึกษาทางการเงิน อีกทั้งยังมีงานฝกอบรม พัฒนานักวิจัย
รุนใหมเปนงานสวนที่เพ่ิมขึ้นมา โดยมีบุคลากรประจํา 59 คน ในสวนของนักวิจัยมีนักวิจัยดานเศรษฐศาสตร
เปนหลัก แบงเปน 3 ทีม การจางงานเปนไปในลักษณะเดียวกับเอกชน มีแรงจูงใจเปนคาตอบแทนและโบนัส
ประจําป มีงบประมาณหมุนเวียนปราวปละ 100 ลานบาท ซึ่งในจํานวนน้ีตองจัดสรรเปนคาใชจายดาน
บุคลากร ราวปละ 48 ลานบาท (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2564) ความทาทายที่
สําคัญของมูลนิธิ สวค. คือการจัดหางบประมาณมารองรับการดําเนินงานและการบริหารสํานักงานในแตละป 

3.5.2 มูลนิธสิถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for 

Public Enterprises (IRDP) ถูกจัดต้ังขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2555 การดําเนินงานของ IRDP ไดรับการกํากับนโยบายผานคณะกรรมการมูลนิธิ และเมื่อพิจารณา
จากรายช่ือกรรมการมูลนิธิชุดปจจุบัน พบวา มีลักษณะคลายมูลนิธิ สวค. กลาวคือ กรรมการสวนหน่ึงเปนอดีต
ผูบริหารและผูบริหารระดับสูงในกระทรวงการคลัง และกระทรวงที่เก่ียวของ ผูมีช่ือเสียงและนักวิชาการ
ระดับสูง เปนตน โดยประธานมูลนิธิเปนอดีตปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการคนหน่ึงเปนอดีตปลัดกระทรวง
ยุติธรรม อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน 

สคร. จัดต้ัง IDRP มีวัตถุประสงคใหทําหนาที่ในดานการวิจัยและพัฒนากิจกรรม หรือนโยบายที่จะ
สนับสนุนการทํางานในดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง สคร. และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดย IDRP มีภารกิจหลัก 3 ดานคือ การประเมินผล
การดําเนินงานภาครัฐ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและการวิจัยเพ่ือและพัฒนาการบริหารงานของ
รัฐวิสาหกิจและองคกรภาครัฐอ่ืนๆ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
          1. สงเสริมการศึกษา และเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายหรือหลักเกณฑที่ใชในการประเมินผล  
การดําเนินงานขององคกรภาครัฐ ตลอดจนดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรภาครัฐตาง ๆ  
          2. สงเสริมการประสานงานกับองคกรภาครัฐ และหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารงานภาครัฐ 
รวมถึงองคกรภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ เพ่ือสรางระบบการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานสําหรับการบริหารงานภาครัฐ 
          3. สงเสริมการศึกษาและฝกอบรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับการประเมินผลการ
ดําเนินงานองคกรภาครัฐ 
          4. สงเสริมการศึกษา วิเคราะหและวิจัยเพ่ือการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม ตลอดจนการฝกอบรมใน 
ดานตาง ๆ สําหรับบุคลากรในองคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชน โดยเฉพาะกรรมการและพนักงานของ
องคกรในระดับตาง ๆ เพ่ือใหมีระบบการทํางานและความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ในองคกรภาครัฐโดยทั่วไป
หรือในสาขาที่ตองใชความเช่ียวชาญเปนการเฉพาะ หรือเพ่ือใหมีความเขาใจรวมกันระหวางบุคลากรในองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการกําหนดและกํากับนโยบายภาครัฐ 
          5. สงเสริมการดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารงานภาครัฐในดานตาง ๆ เพ่ือประโยชนตอ
การบริหารงานภาครัฐที่ดี 
          6. จัดทําการศึกษาหรือการวิจัยหรือใหคําปรึกษา ตลอดจนเสนอผลการศึกษาและผลการวิจัยแก
องคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชนเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกรภาครัฐในดานตาง ๆ ตลอดจนเผยแพร
ผลการศึกษาผานการสัมมนา ประชาสัมพันธหรือการจัดฝกอบรม 

7. สงเสริมและเผยแพรผลงานหรือความสําเร็จใหกับองคกรหรือบุคคลที่มีธรรมาภิบาลในการบริหาร
หรือปฏิบัติหนาที่เปนที่ยอมรับ  
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แมวาหน่ึงในภารกิจหลักของ IDRP จะเปนการวิจัยและพัฒนา แตเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาพบวา ผลงานหลักของ IDRP เปนการประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐและการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมทั้งระดับผูบริหาร วิชาชีพเฉพาะและบุคคลทั่วไป ในขณะที่งานวิจัยมีไมมากนัก เชนเดียวกับมูลนิธิ 
สวค. IDRP ไดจดทะเบียนเปนปรึกษาไทย ที่ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ทําใหสามารถรับงาน
จากหนวยงานภาครัฐได (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ, ม.ป.ป.) 
  

3.5.3 สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะและการพัฒนา 
สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public Policy and Development 

– IPPD) ถือเปนองคกรใหมลาสุดที่มีการจัดต้ังเมื่อป 2561 ในฐานะหนวยดําเนินการโครงการเสริมสราง
ศักยภาพของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (โครงการเสริมศักยภาพฯ) โครงการเสริม
ศักยภาพฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณรวม 1,000 ลานบาท สําหรับแผนงาน/โครงการที่สําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เชน แผนงานการสรางฐานสําหรับการวิเคราะหวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
เชิงลึก โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการตัดสินใจเชิง
นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ที่รองรับพลวัตที่รวดเร็วแมนยํา และมีประสิทธิภาพสูง แผนงานการวิเคราะหคาดการณแนวโนม
อนาคตและผลกระทบเชิงยุทธศาสตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงการวิเคราะหภาพ
อนาคต (Scenario) ของการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากการดําเนินนโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนงานการ
ออกแบบและการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Policy Design and Development) โครงการพัฒนานโยบาย
สรางพ้ืนที่เติบโตทางเศรษฐกิจใหมของประเทศ โครงการออกแบบนโยบายพัฒนาสาขาการผลิตและบริการที่
จะเปนเครื่องจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมของประเทศ เปนตน (มติ ครม. 25 กันยายน 2561) 

มติ ครม. 25 กันยายน 2561 อนุมัติให IPPD เปนสถาบันภายใตมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเปน
มูลนิธิภายใตสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) มีเลขาธิการสภาพัฒนเปนประธานมูลนิธิ และ
เลขาธิการสภาพัฒน (ในขณะน้ัน) ก็เปนที่ปรึกษาของ IPPD เชนกัน  ในสวนของกรรมการของสถาบัน และรอง
เลขาธิการสภาพัฒน (ในขณะน้ัน-ปจจุบันคือเลขาธิการสภาพัฒนคนปจจุบัน) เปนประธาน ดวยความเช่ือมโยง
ลักษณะน้ี สภาพัฒนจึงสามารถกํากับทิศทางการดําเนินนโยบายของ IPPD ไดโดยตรง 

ปจจุบัน งานของ IPPD มีหลายสวน ทั้งที่เปนการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรู โดยเฉพาะความรู 
บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Big Data งานโครงการ และ policy lab หรือหองปฏิบัติการทางนโยบาย
ที่วิจัยและพัฒนาออกแบบนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ (Institute of Public Policy and Development, 
n.d.) 

3.6 สรุป 
 จากการศึกษาทบทวนรูปแบบองคกรของสถาบันที่ ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบและ 
องคความรูที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของใน 4 รูปแบบ พบวาแตละรูปแบบมีจุดออน  
จุดแข็งแตกตางกันดังน้ี 
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ตารางที่ 3. 1 เปรียบเทียบลักษณะเดนขององคกรที่มีลักษณะแตกตางกัน 

ประเภทองคกร ลักษณะเดน ขอจํากัด ตัวอยาง 

(ก) สถาบันหรอื
หนวยงานรูปแบบ
อ่ืนในทํานอง
เดียวกันที่เปนสวน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการมหาชน 

มีทรัพยากรในการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

การบริหารแบบราชการ ทําให
ขาดความคลองตัว ไมสามารถ
ผลักดันประเด็นเรงดวนได
อยางทันสถานการณ และใน
กรณีหนวยงานที่มีภารกิจอ่ืน
ดวย ทําใหนํ้าหนักการทํางาน
ดานสิทธิมนุษยชนไมชัดเจน 
ระบบบริหารทรัพยาการวิจัย
ในปจจุบันกําลงัปรับเปลี่ยน 
ทําใหไมมีเสถียรภาพในการหา
ทุนทําวิจัย 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แหงประเทศไทย (องคการ
มหาชน) (TIJ) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม 
สํานักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

(ข) สถาบันหรอื
หนวยงานรูปแบบ
อ่ืนในทํานอง
เดียวกันที่เปนหรือ
สังกัดองคกรไม
แสวงหากําไร  

มีอิสระและความ
คลองตัวในบริหาร
จัดการ  

ทรัพยากรของตนเองไม
เพียงพอ จําเปนตองหา
ทรัพยากรจากภายนอกเขามา
ผลักดันประเด็นที่เปน
เปาหมายขององคกร ทําให
ตองเช่ือมโยงเปาหมายของ
องคกรกับหนวยงานใหทุน 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย มูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

(ค) สถาบันหรอื
หนวยงานรูปแบบ
อ่ืนในทํานอง
เดียวกันที่อยู
ภายใตสังกัด
องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

มีทรัพยากรในการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง มีเปาหมาย
ในการดําเนินงานที่
ชัดเจนตามพันธกิจ
หนวยงาน 
การบริหารจัดการมี
ความคลองตัวกวาเมื่อ
เทียบกับประเภท (ก) 

ยังติดอยูในระบบราชการ
ราชการ ขาดความคลองตัว ไม
สามารถผลักดันประเด็น
เรงดวนไดอยางทันสถานการณ 

สถาบันผูตรวจการแผนดิน
ศึกษา 

สํานักวิจัยและบริการ
วิชาการดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต/
สถาบันการปองกันและ
ปราบปราบการทุจริต
แหงชาติ สัญญาธรรมศักด์ิ 

(ง) สถาบันหรอื
หนวยงานรูปแบบ
อ่ืนในรูปแบบ
สถาบันภายใต
มูลนิธิ โดยเฉพาะ
มูลนิธิที่เช่ือมโยง
กับหนวยราชการ 

มีความคลองตัว มี
ทรัพยากรในการ
ดําเนินงานของตนเอง
ในระดับหน่ึง มี
ประเด็นการ
ดําเนินงานที่เปน
เปาหมายชัดเจน 

ความย่ังยืนขององคกร ในกรณี
ที่เงินต้ังตน (เงินประเดิม) 
จัดต้ังมูลนิธิเหลือนอยลง 
องคกรตองหารายไดเพ่ือเลี้ยง
ดูตนเอง และจําเปนตอง
เช่ือมโยงเปาหมายของตนเอง
กับหนวยงานใหทุนมากขึ้น 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
การคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองคกรภาครัฐ 
สถาบันพัฒนานโยบาย
สาธารณะและการพัฒนา 
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 เมื่อพิจารณาบทเรียนการจัดต้ังหนวยงานที่เก่ียวของแลว มีประเด็นที่จําเปนตองพิจารณา 2 ประการ 
ไดแก ทางเลือกในการจัดต้ัง และเปาหมายการดําเนินงานของหนวยงานที่จะจัดต้ัง 

หากพิจารณาทางเลือกในการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในช้ันน้ี 
พบวามี 3 ทางเลือก คือ 

1. การดําเนินงานภายในสํานักงานเอง โดยการออกประกาศเพ่ือแบงสวนราชการของสํานักงาน 
กสม. โดยสํานักงาน กสม. ในฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนสวนราชการและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ กสม. ซึ่งมีจุดเดนคือ  กสม. สามารถออกระเบียบในการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงาน กสม. ได สามารถกํากับการดําเนินงานไดโดยตรง เง่ือนไขสําคัญของทางเลือกน้ีคือ การ
จัดการกับกรอบอัตราบุคลากร และการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการศึกษาวิจัย อยางไรก็ดี หากบุคลากรมี
อยูอยางจํากัด การสนับสนุนใหเกิดภาคีวิจัยภายนอกอาจจะเปนแนวทางที่มาเติมชองวางได ทั้งน้ี เพ่ือมิใหงาน
ศึกษาวิจัยเปนสวน ๆ  สถาบันจําเปนตองกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบและองคความรูที่ชัดเจน 

2. จัดต้ังสถาบันในฐานะมูลนิธิที่มีความเช่ือมโยงกับ กสม. โดยมีบุคลากร กสม. เปนผูกํากับดูแลการ
ดําเนินงานในฐานะกรรมการมูลนิธิ จุดเดนของการจัดต้ังสถาบันน้ีคือ ความเปนอิสระจากระบบราชการ ทําให
สามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว และสํานักงาน กสม. สามารถกํากับการดําเนินงานได แตมีเง่ือนไขสําคัญ
คือ จําเปนตองหาทุนประเดิมเพ่ือการจัดต้ังสถาบัน ในขณะเดียวกัน สถาบันฯ ก็จําเปนตองหารายไดเพ่ือให
สามารถดําเนินการไดอยางย่ังยืน โดยเฉพาะในภาวะที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการทุน
สนับสนุนการวิจัย และงบประมาณวิจัยในประเทศเนนไปที่การพัฒนาเทคโนโลยี 

3. การเสนอใหมีการจัดต้ังสถาบันที่เปนอิสระภายนอกสํานักงาน ในลักษณะองคการมหาชน ซึ่ง
ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ มีเช่ือมโยงกับสํานักงาน กสม. โดยเสนอใหบุคลากรใน กสม. เปน
กรรมการของสถาบันฯ โดยตําแหนง เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลทิศทางการดําเนินงาน โดยหลักการ รูปแบบน้ี
นาจะเปนรูปแบบที่ดีที่สุด ทั้งในแงความเปนอิสระและย่ังยืน อยางไรก็ดี จากขอกําหนดในมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 การเสนอใหมีสถาบันในลักษณะดังกลาว ถือเปนอํานาจของฝาย
บริหาร คือรัฐบาล โดยตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) 
(มาตรา 3 พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และในฐานะเปนหนวยราชการที่เปนองคการ
อิสระตามรัฐธรรมนูญ สํานักงาน กสม. ยอมไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง 

 
ตารางที่ 3. 2 เปรียบเทียบเปาหมายการดํานินงานของกรณีศึกษา 

ประเภทองคกร ชื่อองคกร 

เปาหมายการดําเนินงาน 

ทํา
วิจัย 

ใหทุน
วิจัย 

ขับเคลื่อน
นโยบาย 

พัฒนา
บุคลากร 

สอน อบรม 

สวนราชการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม 

X x         

องคการมหาชน สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย X   x x    x 

หนวยงานภายใต
มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

X       x x 
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ประเภทองคกร ชื่อองคกร 

เปาหมายการดําเนินงาน 

ทํา
วิจัย 

ใหทุน
วิจัย 

ขับเคลื่อน
นโยบาย 

พัฒนา
บุคลากร 

สอน อบรม 

องคกรไม
แสวงหากําไร 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ
ไทย (มส.ผส.) 

  x x       

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย X   x       

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย X   x       

สถาบันภายใต
องคกรอิสระ 

สถาบันผูตรวจการแผนดินศึกษา X           

สํานักวิจัยและบริการวิชาการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

X x         

สถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 

      x    

มูลนิธิท่ีเชื่อมโยง
กับระบบ
ราชการ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง 

X         x 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกร
ภาครัฐ 

X         x 

สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะและ
การพัฒนา 

X   x       

 

สําหรับเปาหมายการจัดต้ังของหนวยงาน หากพิจารณาจากการดําเนินงานของหนวยงานกรณีศึกษา
ในตารางที่ 3.2 พบวา หนวยงานเหลาน้ี มีเปาหมายที่แตกตางกันในหลายระดับ ที่สําคัญแมวาบางหนวยงาน
จะมีเปาหมายในการทําวิจัย แตดวยขอจํากัดของหนวยงานเอง ทําใหไมสามารถผลักดันผลงานวิจัยได ในขณะ
ที่บางหนวยงาน มีศักยภาพมากพอที่จะทําวิจัยเองและผลักดันใหนักวิจัยที่อ่ืนมาทําวิจัยในหัวขอที่กําหนด และ
สุดทายในเรื่องของการนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชน ซึ่งมีต้ังแตนําไปพัฒนาภายในองคกร พัฒนา
บุคลากรภายนอก และขับเคลื่อนนโยบาย  
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บทที่ 4 
แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันที่มีวัตถุประสงคดานการพัฒนาระบบและองคความรูดาน

สิทธิมนุษยชนในตางประเทศ 
 

4.1 ความนํา 
 การศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินการที่ดี (Best Practice) ของสถาบันที่มีวัตถุประสงคดาน
การพัฒนาระบบและองคความรูในตางประเทศ มีวัตถุประสงคในการนํามาปรับใชเปนตัวแบบของสถาบัน
พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. อยางไรก็ดี เน่ืองจากสถาบัน
ในลักษณะดังกลาวมีอยูจํานวนมาก หองสมุดสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา (University of 
Minnesota Human Rights Library) ไดรวบรวมรายช่ือหนวยงานที่มีการวิจัยและการเรียนการสอนดานสิทธิ
มนุษยชนในโลกไวถึง 196 แหง (University of Minnesota Human Rights Library, n.d.) ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก 2 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงอาศัยคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเลือกกรณีศึกษาของสถาบันในลักษณะ
ดังกลาว โดยจําแนกเปน 2 รูปแบบคือ 

1. สถาบันที่มีลักษณะเปนสถาบันสิทธิมนุษยชนที่มีการดําเนินการอยางเปนอิสระ และดําเนินการ
ภายนอกสถาบันการศึกษา ไดแก สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารก สถาบันสิทธิมนุษยชนเยอรมนี และ
สถาบันวิจัยนโยบายและสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป แนวทางปฏิบัติของสถาบันเหลาน้ีจะเปนทางเลือกแนวทางใน
การพัฒนาสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน  

2. สถาบันการศึกษาและพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
ไดแก Human Rights Center University of California- Berkeley, School of Law, University of Iowa 
Center for Human Rights (UICHR) และ University of Minnesota Human Rights Program 

สถาบันแตละลกัษณะมีรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานโดยสังเขปดังน้ี 

 

4.2 สถาบันสิทธิมนุษยชน 
สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ถือเปนขอกําหนดที่สําคัญใน “หลักการเก่ียวกับสถานะของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ” หรือหลักการปารีส (Paris Principles) ซึ่งกําหนดสาระสําคัญในการจัดต้ังสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่มีอํานาจหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนไดอยางเปนอิสระ มีหลักประกัน
ความเปนอิสระ และการมีองคประกอบที่หลากหลาย กําหนดบทบาทหนาที่ขั้นตํ่าในการดําเนินงานในการให
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและการเสนอรายงานตอรัฐบาล รัฐสภาและองคกรที่เก่ียวของในเรื่องที่เก่ียวกับการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบบทบัญญัติทางกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ 
สิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการจัดทํารายงานสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศน้ัน ๆ ในกรณีที่เปนสถาบันสิทธิมนุษยชน จะมีลักษณะพิเศษที่เนนการศึกษาวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะ
ตอรัฐบาล รัฐสภาหรือองคกรที่เก่ียวของเพ่ือใหไปดําเนินการตอไป อํานาจในการตรวจสอบหรือฟองรองเปน
อํานาจขององคกรอ่ืน เชน ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman) ในที่น้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกสถาบันสิทธิมนุษยชน
ที่เปนกรณีศึกษาจํานวน 3 สถาบัน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
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4.2.1 สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารก (The Danish Institute for Human Rights - DIHR) 
สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารกเปนสถาบันอิสระที่ไดรับงบประมาณจากรัฐบาล กอต้ังครั้งแรกใน

ฐานะ Danish Centre for Human Rights เมื่อป 2526 และตอมามีการปรับปรุงสถานะเปนองคกรอิสระ 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันระดับชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน (Denmark’s National Human Rights 
Institution Act no. 553/2012) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ทําใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
มีภารกิจหลักในการสงเสริมและปองกันสิทธิมนุษยชนและขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งที่เกิดในประเทศและระหวาง
ประเทศ นอกจากน้ียังมีหนาที่พิเศษในเรื่องเก่ียวกับคนพิการ โดยมีการสงเสริมและติดตามการบังคับใช
อนุสัญญาสหประชาติวาดวยสิทธิของคนพิการดวย 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารก ใชรูปแบบสถาบันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Institute) เปน
รูปแบบขององคกรที่มุงเนนไปที่การใหความรู เผยแพรขอมูลและงานวิจัย มีกรรมการที่มาจากตัวแทน
มหาวิทยาลัย สภาสิทธิมนุษยชน สภาสิทธิมนุษยชนแหงกรีนแลนด และตัวแทนจากลูกจาง เปนผูกําหนด
ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน มีสํานักงานเปนฝายอํานวยการและปฏิบัติการ (สฤณี อาชวานันทกุล; 
ธิติมา อรพีพัฒนาพงศและคณะ, 2559) เนนการทํางานเช่ือมโยงกับเครือขายและปฏิบัติงานรวมกับภาคีใน
ภาครัฐ มีการรวมมือกับกระทรวง ระบบยุติธรรม กําลังตํารวจ สภาวาดวยสิทธิมนุษยชน องคกรภาคประชา
สังคม มหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมไปถึงหนวยงานในภาคธุรกิจ  เปาหมายคือการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสิทธิมนุษยชนที่เขมแข็งและสอดคลองกันมากขึ้น ที่ซึ่งทุกตัวแสดงเติมเต็มหนาที่ของตนเอง และชวยให
เกิดการปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติงานภายในประเทศใหความสําคัญกับการใหคําแนะนําตอ
รัฐบาล รัฐสภาและหนวยงานรัฐในประเด็นที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนผานการศึกษาวิจัย และการดําเนิน
โครงการเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะประเด็นเพ่ือเสริมสรางความเทาเทียม ผานขอเสนอแนะ
เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการเสนอรายงานประจําปตอรัฐบาลและรัฐสภา สําหรับการดําเนินงานใน
ตางประเทศ เนนไปที่การสราง และสงเสริมเครือขายการทํางานกับองคกรภาคประชาสังคมผานกลไกกฎหมาย
ระหวางประเทศ ใหความชวยเหลือตอบริษัทเอกชนในการประเมินผลกระทบจากกิจกรรม หรืองานในดาน
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งใหความรูในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนในทางปฏิบัติกับเจาหนาที่ตํารวจ ครูในโรงเรียน 
ผูตรวจการของรัฐ (Ombudsman) และผูพิพากษา นอกจากน้ียังมีการรวมมือกับภาคีในตางประเทศที่เปนที่รู
กันวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถาประเทศเหลาน้ันมีความต้ังใจในการปรับปรุงสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ดังน้ัน งานของสถาบันจึงตองการรูปแบบการทํางานที่ผสมผสานทั้งการทูตและ critical dialogue (Danish 
Institute for Human Rights, n.d.) 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารก มีหลักในการขับเคลื่อนงานระหวางประเทศ 4 ประการ 

- ความชอบธรรม (legitimacy) ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติเดนมารก มีหนาที่ที่ไดรับการ
ยอมรับระหวางประเทศที่ชวยใหสามารถทํางานกับตัวแสดงภาครัฐเปนการเฉพาะในเรื่องการสงเสริม
สิทธิมนุษยชน 

- มุมมองจากทองถิ่น (local approach) ตระหนักวาความเปนเจาของ (ประเด็น) ของทองถิ่น เปน
กุญแจสําคัญในการกระตุนการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน สถาบันสิทธิมนุษยชนเดนมารก ไมไดทํางาน
แบบ ‘one size fits all’ ดังน้ัน จึงทํางานเปนหุนสวนอยางเทาเทียมกับตัวแสดงทองถิ่นในการบรรลุ
เปาหมาย 
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- ศักยภาพในการทําวิจัย (research capacity) ฝายวิจัยชวยใหสามารถผสานงานวิจัยวิชาการกับ
ประสบการณในภาคปฏิบัติและทฤษฎีจากฐานราก ไปสูระบบระหวางประเทศ และในทางกลับกัน
ดวย 

- บันทึกที่มีการพิสูจนได  (Proven track record) สถาบันยอมรับขอผูกพันในการสงมอบการ
เปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืนในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกงานที่ทํา และมีบันทึกที่สามารถยอนหลังได 
แนวทางการทาํงานแบบภาคีผสมผสานไปกับศักยภาพในการทําวิจัยสงมอบผลลัพธ์ิที่ตองการ 

งานในระดับชาติ งานของสถาบันเก่ียวของกับการใหคําปรึกษารัฐบาล รัฐสภา กระทรวงและ
หนวยงานสาธารณะ ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเมื่อมีการเสนอแนะกฎหมายใหม ผลิตงาน
วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิเด็กที่มีบิดามารดาเปนผูตองขัง กฎหมายเกี่ยวกับการกอการราย 
สิทธิของคนไรรัฐ และการจายแบบเสมอภาค นอกจากน้ียังมีโครงการเฉพาะในการสงเสริมการปฏิบัติที่เสมอ
ภาคและใหคําปรึกษาผูที่อาจไดรับการเลือกปฏิบัติ มีจัดทําสถานการณความทาทายดานสิทธิมนุษยชนที่ใหญ
ที่สุดในเดนมารค โดยมีปรับปรุงทุกป และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐสภาเดนมารก 

4.2.2 สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเยอรมนี (German Institute for Human Rights - Deutsches 
Institut für Menschenrechte – DIM) 

สถาบันสิทธิมนุษยชนเยอรมนี กอต้ังเมื่อป 2544 ในรูปแบบสถาบันสิทธิมนุษยชน เปนองคกรอิสระที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ไดรับสถานะ A ต้ังแตป 2545 จัดต้ังเปนองคกรภายใตกฎหมายเอกชน 
ดังน้ัน รัฐบาลจึงไมสามารถแทรกแซงการตัดสินใจภายในได ประมุขของสถาบัน คือผูอํานวยการ และรอง
ผู อํานวยการ ซึ่งเปนผูที่คณะกรรมการบริหาร (Board of Trustees) เลือกต้ังจากผูสมัคร การเลือก
ผูอํานวยการในระยะเริ่มตน เลือกนักวิชาการมาเปนผูอํานวยการ และเลือกนักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนมา
เปนรองผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารประกอบดวยตัวแทนขององคกรภาคประชาสังคม รวมถึงภาควิชาการที่มี
หลักฐานเปนที่ประจักษวาทํางานเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน ตัวแทนของรัฐสภามลรัฐ (ซึ่งไมมีสิทธิในการ
ลงคะแนน) ตัวแทนของกระทรวงที่เก่ียวของกับการเงิน (กระทรวงยุติธรรม, ความรวมมือในการพัฒนา 
แรงงานและกิจการทางสังคม) ในปจจุบันสถาบันมีบุคลากร 40 คน ในสวนของบุคลากรวิชาการ ประกอบดวย
บุคลากรที่หลากหลาย ไดแก นักกฎหมาย นักรัฐศาสตร นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร รวมไปถึงนักสังคม
สงเคราะหที่ผานการอบรมทางวิชาการ (Rudolf, 2011) 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเยอรมนี มีหนาทีห่ลักดังน้ี 

- ใหคําแนะนําตอรัฐสภา รัฐบาลทั้งในระดับชาติและมลรัฐ รวมไปถึงภาคประชาสังคมในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

- ติดตามการปฏิบัติของรัฐตอพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  
- เผยแพรรายงาน แถลงการณ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเอกสารเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน 
- จัดประชุม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 
- พัฒนาบุคลากรทั้งเปนบุคลากรในสถานศึกษา สมาชิกสภา ขาราชการในกระทรวงยุติธรรม ตํารวจ 

กองทัพ รวมไปถึงนักขาวในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
(สฤณ ีอาชวานันทกุล; ธิติมา อรพีพัฒนาพงศและคณะ, 2559) 
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สถาบันสิทธิมนุษยชนเยอรมนีใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยทางวิชาการ งานสวนใหญของสถาบัน
เก่ียวของกับปญหาวาดวยสิทธิมนุษยชนในประเทศเยอรมนี ทั้งในดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชนผานนโยบาย
รัฐบาล ไมวาจะเปนนโยบายตางประเทศ การรวมมือในการพัฒนาและนโยบายการปองกันประเทศดวย  
ในสวนของงานวิจัยและการใหคําแนะนําเชิงนโยบายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน สถาบันใหการแนะนําเชิงนโยบาย
เพ่ือรัฐบาลเยอรมันดําเนินงานสอดคลองกับขอผูกพันดานสิทธิมนุษยชน ทั้งเปนไปตามความตองการของ
หนวยงาน และริเริ่มขึ้นเอง มีการสงเสริมใหรัฐบาลเยอรมันยอมรับขอผูกพันของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแหง
ยุโรป และสนธิสัญญาระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
ในยุโรปและในระดับนานาชาติ ตัวอยางหัวของานที่สถาบันดําเนินการ เชน การขจัดการซอมทรมาน  
การคุมครองจากการเลือกปฏิบัติ การสงเสริมสิทธิของคนพิการ เปนตน 

ในสวนของงานดานการใหการศึกษาดานสิทธิมนุษยชน สถาบันไดจัดทําชุดหลักสูตรการฝกอบรม
สําหรับกลุมวิชาชีพ เจาหนาที่ของรัฐและบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดสัมมนาเพ่ือฝกวิทยากร (train-the-
trainer) เพ่ือเผยแพรองคความรูและวิธีการใชชุดการฝกอบรมน้ีดวย ทั้งยังมีการจัดฝกอบรมสิทธิมนุษยชน
นักขาวรวมกับหนวยงานดานการสื่อสารและหองสมุด 

4.2.3 สถาบันวิจัยนโยบายและสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Institute of Policy Research and 
Human Rights- EIPRHR) 

สถาบันวิจัยนโยบายและสิทธิมนุษยชนยุโรป (EIPRHR) เปนสถาบันวิจัยนโยบายระหวางประเทศ  
มีฐานะเปนองคกรอิสระ ซึ่งเปนกลาง ไมแสวงกําไร ทําวิจัยเพ่ือสรางความเขาใจเชิงลึกและการแกปญหาเชิง
นโยบายเก่ียวกับกิจการในโลก การปองกัน ความมั่นคง ภูมิภาคศึกษาและความทาทายขามชาติ ต้ังแตเร่ือง
พลังงาน การคา ไปจนถึงบูรณาการทางเศรษฐกิจ จุดเดนคือศักยภาพในการทําวิจัย ประกอบกับการมีภาคี
สถาบันระดับโลก ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีอิทธิพลที่มีสวนรวมในการสรางความไวเน้ือเช่ือใจและแกไขความ
ขัดแยงทั่วโลก มีการทําวิจัยวิเคราะหนโยบายและขอมูลเกี่ยวกับองคการสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการยุโรป 
รัฐสภายุโรปและนโยบายรัฐบาลอ่ืน ๆ อยางตอเน่ือง 

งานที่ทําเกี่ยวของกับ  

- การปองกันและแกไขความขัดแยง โดยใหความคิดและการใหคําปรึกษาเชิงยุทธศาสตรตอรัฐบาล 
ภาคเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนทั่วโลก  

- คาดการณความทาทายระดับโลกและพัฒนาแนวทางแกไขที่เก่ียวของกับผูกําหนดนโยบายและผูนํา
องคกร 

- จัดเวทีที่จําเปนสําหรับการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางการเมืองครั้งใหญ ซึ่งนิยาม
ศตวรรษที่ 21 โดยการใหขอมูลและกระตุนเครือขายผูนําระดับโลกที่มีอิทธิพลเฉพาะตัว เผยแพร
ความคิดผานเอกสาร และชุมชนที่สรางขึ้น ผูเช่ียวชาญกําหนดทางเลือกนโยบายและยุทธศาสตรที่
สงเสริมความมั่นคงและเจริญรุงเรืองของโลก 

- ผลิตงานวิจัยที่มีอิทธิพล เก่ียวกับหัวขอชุดนโยบายสาธารณะ ต้ังแตเรื่องประเด็นภายในยุโรป จนถึง
กิจการระหวางประเทศ โดยเผยแพรรายงาน หนังสือและวารสารวิจัยของสถาบัน 

- จัดการศึกษาสําหรับผูบริหาร ซึ่งสงเสริมความรวมมือในการสนับสนุนสันติภาพ ความมั่นคงและความ
รวมมือระหวางประเทศ 
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- สงเสริมการคิดเชิงวิพากษ นวัตกรรมและยุทธศาสตร ในทุกกิจกรรม และหลักการความเปนกลาง 
อิสระและการไมกีดกัน ทําใหกลายเปนเวทีที่ผูเช่ียวชาญและผูกําหนดนโยบายยินดีที่จะไดรับและ
แบงปนความรู 

4.3 สถาบันพัฒนาระบบและองคความรูท่ีอยูในมหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนกลไกที่มีบทบาทในการพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนมาอยาง

ยาวนาน จึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับแนวทางในการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดาน 
สิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกกรณีศึกษา 3 แหง ซึ่งมีจุดเดนที่แตกตางกัน ไดแก สถาบันที่
มีบทบาทโดดเดนในการพัฒนาโจทยการวิจัยในเรื่องที่มีความทาทายดานสิทธิมนุษยชน สถาบันที่มมีุมมองดาน
สิทธิมนุษยชนอยางมีพลวัตและมีสวนรวมในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนกับภาคีรอบมหาวิทยาลัย และสถาบันที่
อยูในมหาวิทยาลัยที่เนนดานสิทธิมนุษยชน สถาบันแตละแบบมีจุดเดนแตกตางกัน ดังน้ี 

4.3.1 Human Rights Center University of California- Berkeley, School of Law กับบทบาทใน
การทําวิจัยในเรื่องที่มีความทาทายดานสทิธิมนุษยชน 

ศูนยสิทธิมนุษยชน เปนหนวยงานภายใตคณะนิติศาสตรแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรคลีย 
กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2537 มีพันธกิจในการสอนนักศึกษาและผูรับทุนวิจัย (Research Fellow) และจัดทําวิจัยใน
เรื่องที่เก่ียวกับสงครามและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศและสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง 
ทั่วโลก เชน กรณีการฆาลางเผาพันธุในประเทศรวันดา อดีตประเทศยูโกสลาเวีย  การตรวจสอบการละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศในชวงเริ่มตนของสงครามอิรัก โดยมีการใหทุนการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยทั่วโลก ผลงานที่สําคัญคือการเผยแพรหนังสือคูมือกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศสําหรับผูสื่อขาวและผูชวยในป พ.ศ. 2542 (UC Berkeley, Berkeley Law, n.d.) 

ปจจุบันศูนยสิทธิมนุษยชน ดําเนินงานตาม 7 แผนงาน/โครงการ ไดแก ความรุนแรงทางเพศ  
สิทธิมนุษยชนกับเทคโนโลยี สิทธิมนุษยชนกับสุขภาพ สิทธิมนุษยชนกับความริเริ่มทางธุรกิจ โครงการนิติ
วิทยาศาสตร การคามนุษย และโครงการ No Safe Space ซึ่งเก่ียวของกับการจัดทํารายงานเรื่องผลกระทบ
ทางกายภาพและจิตใจของการใชสารเคมีควบคุมฝูงชน (แกสนํ้าตา) ตอผูอพยพชาวปาเลสไตน แตละโครงการ
มีทั้งองคประกอบที่เปนงานวิจัยที่ระบุสถานการณ ความทาทายสําคัญ และขอเสนอในการแกไขปญหาหรือลด
ผลกระทบตอปญหาดังกลาวเผยแพรทั้งในรูปแบบรายงานการวิจัยและบทความในวารสารวิชาการดวย 
นอกจากแผนงาน/โครงการหลักแลว ยังมีโครงการใหทุนกับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่เปนชนพ้ืนเมือง
ดวย 

ในป พ.ศ. 2563 ศูนยสิทธิมนุษยชน ไดทํางานรวมกับสื่อมวลชนและองคกรภาคีในการเก็บขอมูล 
ตรวจสอบการใชความรุนแรงของตํารวจ อันตรายของอาวุธเบา การจับกุมผู ชุมนุมของเจาหนาที่ใน
สหรัฐอเมริกา การเฝาระวังการเลือกต้ังสหรัฐอเมริกา การจัดทําแผนที่ความเสียหายดานสุขภาพอันเน่ืองจาก
โรคโควิด-19 รวมไปถึงการใชอาวุธเคมีในประเทศซีเรีย นอกจากน้ี ยังมีการทํางานรวมกับสํานักงานขาหลวง
ใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติในการเผยแพร Berkeley Protocol on Digital Open Source 
Investigations ซึ่งเปนแนวทางการดําเนินงานระหวางประเทศฉบับแรกในการเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ขอมูลออนไลนเก่ียวกับอาชญากรรมทางสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย (Human Rights Center 
UC Berkeley School of Law, 2021) 
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หากพิจารณาทรัพยากรในการดําเนินงาน พบวา ในสวนของงบประมาณ จากรายงานประจําป ค.ศ. 
2020 ของศูนยสิทธิมนุษยชน ระบุวา ศูนยมีรายไดรวม 2,163,251 เหรียญสหรัฐ โดยที่มาของงบประมาณ
ประจําปเกือบรอยละ 90 มาจากเงินบริจาค ซึ่งผูบริจาคสามารถนําเงินบริจาคไปลดภาษีไดตามกฎหมายดวย 
ในปจจุบันศูนยสิทธิมนุษยชนมีบุคลากรประจํา มากกวา 30 คน มีทั้งบุคลากรที่สังกัดคณะนิติศาสตร และบุคล
การที่สังกัดศูนยสิทธิมนุษยชน นักวิจัยที่เปนนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และผูชวยวิจัยที่เปนนักศึกษาดวย 

จุดเดนในการดําเนินงานศูนยสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตรแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย 
จึงเปนเรื่องของการผลักดันงานวิจัยที่สามารถตอบสนองสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และ
ความริเริ่มในการเช่ือมโยงสิทธิมนุษยชนกับบริบทใหมในโลก โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีในโลก
ปจจุบัน 

4.3.2 University of Iowa Center for Human Rights (UICHR) สถาบันที่มองสิทธิมนุษยชนอยางมี
พลวัต และมีสวนรวมในการสงเสริมสิทธมินุษยชนกับภาคีรอบมหาวิทยาลัย 

ศูนยสิทธิมนุษยชนแหงมหาวิทยาลัยไอโอวา จัดต้ังขึ้นในป 2542 โดยพัฒนาจากโครงการ Global 
Focus: Human Rights’ 98 ที่ศาสตราจารยเวสตัน (Burns H. Weston) และคณะ ไดริเริ่มขึ้นในวาระ 50 ป
แหงกฎบัตรสากลแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน ปจจุบัน UICHR ถือเปนหนวยงานหน่ึงในคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยไอโอวา มีพันธกิจในการสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
และตางประเทศ ผานการจัดการศึกษาดานสิทธิมนุษยชนแบบสหสาขาวิชา การใหทุนการศึกษา และการ
ใหบริการสาธารณะตอมหาวิทยาลัยไอโอวา ชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงรัฐไอโอวาและหนวยงานเหนือกวาน้ัน
ดวย ในการดําเนินการตามพันธกิจ UICHR มิไดมองหลักการสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการหรือปฏิบัติการที่
หยุดน่ิง แตพิจารณาวาเปนชุดของสมมติฐานหรือทางเลือกที่ยังเปดตอการทบทวน อันเน่ืองจากแนวคิด 
เง่ือนไขและความจําเปนที่เปลี่ยนไป งานของ UICHR มี 4 สวนหลัก ไดแก งานวิชาการคือการสอน ทําวิจัย
และกิจกรรมที่ออกแบบมาเพ่ือพิจารณาปญหาและทิศทางของสิทธิมนุษยชนทั่วโลก งานสรางความรวมมือ
ขามสาขาวิชา ขามสถาบันเพ่ือบูรณาการมุมมองของแตละภาคสวนกับวาทกรรมสิทธิมนุษยชนทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและกฎหมาย งานสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในการใชแนวคิดสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมที่หลากหลาย และงานแบงปนขอมูลดานสิทธิ
มนุษยชนทั้งกับผูเช่ียวชาญและสาธารณะเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและประเด็นการพัฒนาโดยทั่วไป (UI 
Center for Human Rights, n.d.) 

การดําเนินงานในศูนย ดําเนินงานโดยบุคลากรประจํา มีคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) 
ซึ่งประกอบดวยผูเช่ียวชาญจากสาขาวิชาตาง ๆ รวมไปถึงตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีดวย เปนผูกําหนด
กรอบการดําเนินงาน ปจจุบัน UICHR ดําเนินงานหลายดาน ไดแก โครงการการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาสิทธิมนุษยชนภายใตคณะนิติศาสตร ซึ่งเปดใหกับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย  
มีโครงการรับนักศึกษาฝกงานทั้งในระดับปริญญาตรี และผูชวยวิจัยที่เปนนักศึกษากฎหมาย มีโครงการให
รางวัลบทความดานสิทธิมนุษยชน อีกทั้งมีการจัดอบรม ประชุมวิชาการดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
เผยแพรความรูดวย (IOWA Center for Human Rights, 2020) 
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4.3.3 University of Minnesota Human Rights Program ในฐานะหนวยงานในมหาวิทยาลยัที่เนน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

โครงการสิทธิมนุษยชนแหงมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา เปนหนวยงานที่อยูในสถาบัน Global Studies 
มหาวิทยาลัยมินเนสโซตา ซึ่งเปนองคกรที่เปนศูนยกลางของการวิจัย การเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน
แบบสหสาขาวิชา มีพันธกิจสําคัญ 3 ประการคือ 

- ขยายการใหทนุดานสิทธิมนุษยชนผานการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพรผลงาน 
- ใหการศึกษาเรือ่งสิทธิมนุษยชนสําหรับนักวิชาการและผูเช่ียวชาญรุนตอไป 
- ดําเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง ทันทวงทีและมีความหมาย ผานโครงการ โครงการ

สาธารณะ และการใหทุนฝกงาน 
ปจจุบันโครงการสิทธิมนุษยชน มีการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโทสาขาสิทธิมนุษยชน มีการใหทุนทําวิจัยสหสาขาวิชาในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งมี “Human Rights Lab” ที่ใหบริการการฝกอบรมสหสาขาวิชาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําโดยการสงเสริม
สิทธิมนุษยชนของคนชายชอบในรูปแบบของ “Minnesota Model” มีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศ และระหวางประเทศ รวมถึงการใหความรวมมือกับหนวยงานขององคการสหประชาชาติดวย 
(University of Minnesota, n.d.) 

ในสวนของมหาวิทยาลัย นาสนใจวา มหาวิทยาลัยมินเนสโซตา ประกาศตนเองวา เปนมหาวิทยาลัย
แหงสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากต้ังอยูในพ้ืนที่ที่เปนจุดกําเนิดของงานสิทธิมนุษยชน โดยนอกจากโครงการ 
สิทธิมนุษยชนน้ีแลว มี Center for Holocaust and Genocide Studies และศูนยสิทธิมนุษยชนในคณะ
นิติศาสตร และยังเปนที่ต้ังของ Midwest Coalition for Human Rights ซึ่งเปนเครือขายที่มีองคกรสมาชิก
จํานวน 56 องคกรที่ทํางานในประเด็นสิทธิมนุษยชนดวย ดังน้ัน ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึง
กระตุนใหนักศึกษาไดเรียนรูทั้งจากหองเรียนและประสบการณจริงในดานสิทธิมนุษยชน โดยการรวมงานกับ
นักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนในเมืองและรอบโลก นอกจากน้ี จุดเดนที่สําคัญของมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา 
คือการพัฒนาหองสมุดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนการรวบรวมองคกรที่จัดการเรียนการสอนและศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิ
มนุษยชนไวทั่วโลก โดยเผยแพรผานเว็บไซต (url: http://hrlibrary.umn.edu/links/centers.html) อีกดวย 

 ดังน้ัน โครงการสิทธิมนุษยชนแหงมหาวิทยาลัยมินเนสโซตา จึงเปนตัวอยางสําคัญของการทํางาน
บูรณาการระหวางการพัฒนาองคความรู การเช่ือมโยงการเรียนการสอนกับหนวยงานดานสิทธิมนุษยชน และ
การเช่ือมโยงเครือขายสิทธิมนุษยชนรอบโลก 

  

http://hrlibrary.umn.edu/links/centers.html
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บทที่ 5 
ผลการศึกษาทางเลือกในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและองคความรู 

ดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. 
 

5.1 บทนํา 
เน้ือหาสําคัญของบทน้ีไดมาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งประกอบดวย (1) การสัมภาษณเชิงลึก

ผูเช่ียวชาญ ผูบริหารสํานักงาน กสม. และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวม 16 ทาน และ (2) การจัด

ประชุมกลุมยอย 2 ครั้ง การจัดประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 เปนการจัดประชุมกลุมยอย (ออนไลน) เพ่ือรับฟง

ขอมูลและความคิดเห็นของบุคลากรภายในสํานักงาน กสม. ทั้งที่เปนผูบริหารและพนักงานจากสํานักที่

เก่ียวของ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.30 น. ผานระบบ Zoom Meeting  มีผูเขารวม

ประชุมทั้งสิ้น 48 คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4) สวน การจัดประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2  เปนการจัด

ประชุมกลุมยอย ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่จะนําไปสูการผลักดันใหเกิดการจัดต้ังสถาบัน ซึ่งประกอบดวย 

ตัวแทนองคกรภาคประชาสังคมที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน สถาบันการศึกษา และนักกิจกรรมดานสิทธิ

มนุษยชน จํานวน 43 คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 5)  

เมื่อวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้นและจัดทํารางขอเสนอแนะแนวทางการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและ 

องคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการกํากับดูแลของ กสม. แลว คณะผูวิจัยไดจัดใหมีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาวิจัยและสรางความเขาใจตอการนําขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยไปใช

ดําเนินการจัดต้ังสถาบัน รวมถึงรับฟงความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงขอเสนอแนะ โดยผูเขารวม

ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงาน กสม. บุคลากรจากสวนงานที่เก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทน

สถาบันการศึกษา รวมถึงผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ จํานวน 35 คน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวก 6) 

รายงานบทน้ี ไดวิเคราะหและสังเคราะหผลการศึกษาและจัดลําดับการนําเน้ือหาเปน 3 สวน ดังน้ี  

สวนแรก ความจําเปนในการจัดต้ังสถาบันใหม 
สวนที่สอง ความคาดหวังวาดวยบทบาทและสถานะของสถาบันจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ  
สวนที่สอง การวิเคราะห SWOT ของสถานการณในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดาน

สิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. 
สวนที่สาม การนําเสนอทางเลือกและวิเคราะหความเปนไปได พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางการ

ดําเนินงานในแตละทางเลือก 

5.1 ความจําเปนในการจัดตั้งสถาบนัใหม 
 จากการประชุมกลุมยอย ผูวิจัยพบวา หนวยงานภายนอกที่ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีฐานะ
เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานของ กสม. สวนใหญแลวมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกลาวคือ 
เปนการสมควรและมีความจําเปนที่ กสม. จะจัดต้ังหนวยงานใหมที่มีภารกิจดานการศึกษา คนควาวิจัย และ
เผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชนโดยตรงและเปนการเฉพาะ โดยหนวยงานใหมที่จะถูกจัดต้ังขึ้นน้ี
เปรียบเสมือนเปน “คลังสมองดานสิทธิมนุษยชนของชาติ” (The National Human Rights Think-Tank) 
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เพราะสถานการณดานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและตางประเทศน้ัน “...มีพลวัต มีความหลากหลายของ
ประเด็น และมีความทาทายตลอดเวลา...” จึงเปนการสมควรที่จะจัดต้ังสถาบันใหมเพ่ือผลิตสรางองคความรู
เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว อีกทั้ง สถานการณดานการจัดการความรูดานสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทยในปจจุบันน้ัน มีลักษณะกระจัดกระจาย และยังไมมีการรวบรวมองคความรู หรือ
งานวิจัยดานสิทธิมนุษยชนใหอยูในระบบฐานขอมูลเดียวกัน นอกจากน้ี ผูปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนใน
ระดับชุมชนหรือพ้ืนที่ตาง ๆ ไดสะทอนภาพวา องคความรูดานสิทธิมนุษยชนในบริบทเชิงพ้ืนที่น้ัน ถูกละเลย 
หรือไมไดรับความสําคัญจากหนวยงานตาง ๆ รวมไปถึงการไมใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลหรือการ
ดําเนินการวิจัยดานสิทธิมนุษยชนในระดับพ้ืนที่ อาทิ การตอสูเรื่องสิทธิชุมชนในระดับพ้ืนที่ การตอสูเรื่องที่ดิน
ทํากินของขาวบาน เปนตน ซึ่งประเด็นตาง ๆ เหลาน้ีลวนแลวแตมีความสําคัญตอการพัฒนาองคความรูดาน
สิทธิมนุษยชนในระดับฐานราก แตกลับถูกละเลย ไมไดถูกรวบรวม และไมไดถูกนํามาใชประโยชน หรือกลาว
อยางถึงที่สุดก็คือ การวิจัยดานสิทธิมนุษยชน “...เปนงานวิจัยที่อยูบนหิ้ง...” ดังน้ัน การจัดต้ังสถาบันใหมที่
ดําเนินงานดานการศึกษา คนควาวิจัย เก็บรวบรวมองคความรู และเผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชน
โดยตรงจะเปนการสราง “คลังความรูดานสิทธิมนุษยชน” และชวยขับเคลื่อนสังคมในมิติสิทธิมนุษยชนบนฐาน
ของการวิจัยอยางย่ังยืน 
 

5.2 บทบาทและสถานะของสถาบัน 
จากการรวบรวมขอมูลทั้งหมด พบวา มีขอเสนอที่เปนความคาดหวังตอบทบาทและสถานะของ

สถาบันในหลายระดับ พอจะจําแนกไดดังน้ี 

5.2.1 บทบาทของสถาบัน 

เมื่อพิจารณาจากความเห็นของผูเช่ียวชาญ ผูใหขอมูลหลัก และความเห็นจากที่ประชุมกลุมยอยทั้ง

สองครั้ง มีความคาดหวังเรื่องบทบาทของสถาบันอยางนอย 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับที่หน่ึง คาดหวังใหสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน เปนคลังสมองของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีบทบาทในการสนับสนุนการทํางานของ กสม. และสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานภูมิภาคในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  

o กําหนดทิศทางการวิจัยของสํานักงาน  

o ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบโจทยปญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบ และผลักดันนโยบายดาน

สิทธิมนุษยชน (human rights policy advocacy) สรางวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

o สนับสนุนการทํางานของหนวยงานภายในสํานักงาน กสม. เชน ติดตามองคความรูพันธกรณี

ระหวางประเทศใหม ๆ กฏหมายใหม อนุสัญญาแตละฉบับ ขอแนะนําของอนุกรรมการแตละ

ชุด  

o เปนคลังความรู (data knowledge banking) ดานสิทธิมนุษยชน สามารถเผยแพรองค

ความรูดานสิทธิมนุษยชน สรางกระบวนการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights 

Education) ทั้งที่เปนกระบวนการเรียนรู และลักษณะ online course 

o จัดการความรูดานสิทธิมนุษยชนในองคกร และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสํานักงาน 

กสม. 
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o มีความเช่ือมโยงระหวางการศึกษาวิจัยและการนําความรูไปใชประโยชน 

o มีความเช่ือมโยงกับศูนยขอมูล องคความรู เครือขาย คลังความรู ในลักษณะ Big Data มีการ

สังเคราะหขอมูลใหสามารถนําไปใชไดอยางงาย 

o สรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนกับภาควิชาการ และทํางานรวมกับหนวยอ่ืน ๆ เชน ศาล 

(friend of court) 

ระดับที่สอง คาดหวังใหสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนเปนแหลงอางอิงและ

เผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ  

o เปนสถาบันวิชาการดานสิทธิมนุษยชน มุงเนนภารกิจ 2 ดาน กลาวคือ 1. ในการผลิต 

เผยแพร และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เนนสรางองคความรูเฉพาะดาน ในขณะที่องค

ความรูดานสิทธิมนุษยชนของสถาบันการศึกษาจะอยูในลักษณะทั่วไป (general) เชน  

วิธีวิทยาซึ่งเปนองคความรูเฉพาะ human rights debate approach/ human rights lens 

ดังน้ัน องคความรูและวิธีวิทยาที่เปนจุดขายของสถาบันที่แตกตางจากสถาบันการศึกษา และ

เนนภารกิจดานการฝกอบรมที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก 

(1) ขาราชการ เชน ทหาร ราชทัณฑ ฯลฯ (2) ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ NGOs (3) 

มหาวิทยาลัย 

o บูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน สถาบันที่จะจัดต้ังใหมจะเปนการสรางหลักสูตร
สําหรับ career paths ในบางสาขาอาชีพ เชน เจาหนาที่ราชทัณฑตองจบหลักสูตรทางดาน
สิทธิมนุษยชน เปนตน 

o เปนเหมือน “ผูใหคําปรึกษา” ดานสิทธิมนุษยชนใหแกบุคคลและหนวยงานภายนอก ในการ
ประยุกตความรูไปสูขั้นปฏิบัติ สถาบันการศึกษาสอนแคขั้นทฤษฎี แตไมไดใหภาพของการนํา
ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ  

o เช่ือมโยงและโอนถายขอมูลระหวางสถาบันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ แตกังวลในรูปแบบและโครงสรางของสถาบัน 

ระดับที่สาม เปนสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนของพลเมือง มีลักษณะเปน

องคกรแบบเปด เปดพ้ืนที่และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูดาน 

สิทธิมนุษยชนเพ่ือเสริมพลังของสังคม ขับเคลื่อนสังคมในการพัฒนาวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

o การพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ในลักษณะการสรางความรูรวมกัน (co-

production of knowledge) เพ่ือมิใหเปน “การวิจัยที่อยูบนหิ้ง” แตเปนการสรางองค

ความรูในลักษณะที่ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหการศึกษาดาน

สิทธิมนุษยชน หรือ “Human rights education” ในลักษณะ Streaming ไมจําเปนตอง

พ่ึงพาสถาบันการศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึง Human rights education ได

โดยตรง เปนโรงเรียนสิทธิมนุษยชนสําหรับประชาชน มีการพัฒนาและเผยแพรองคความรู

ดานสิทธิมนุษยชนใชภาษาที่งายและเขาใจไดงาย เพราะจะทําใหประชาชนทั่วไปเขาถึงได 

o เปนคลังสมองดานสิทธิมนุษยชนสําหรับพลเมือง (Human Rights Think-Tank) ที่เขาถึงงาย 

เปน “พื้นที่กลาง” ที่ดึงภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม ดึงภาคชุมชนเขามามีสวนรวมใน
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ฐานะเปน “ผูปฏิบัติการดานการจัดการความรู” หรือ “หุนสวนความรู” ผานการวิจัยแบบ

มีสวนรวม มีการสงมอบองคความรูคืนสูชุมชนและสังคม เพ่ือใหนําไปสูการสรางชุมชน

เขมแข็งและการจัดต้ังชุมชนจัดการตนเองไดในที่สุด  

o ทําวิจัยและพัฒนาองคความรูในฐานะเครื่องมือที่เสริมพลัง (empower) ใหแกภาคประชา

สังคมและภาคประชาชนในการแสดงขอเรียกรองดานสิทธิมนุษยชนตอรัฐ 

 

 

ภาพท่ี 5. 1 ความคาดหวังตอบทบาทของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสทิธิมนุษยชนในระดับตางๆ 

ความคาดหวังทั้งสามระดับน้ี มีความแตกตางกันในนัยสําคัญคือ ระดับแรก เปนการมองบทบาทของ

สถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในฐานะกลไกสนับสนุน กสม. เปนหลัก ในขณะที่ระดับ

ที่สอง เปนการขยายความคาดหวังใหกวางขึ้น ใหสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน

กลายเปนแหลงอางอิง พัฒนาและเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน หากจะเปรียบเทียบใหเห็นตัวอยางชัดเจน 

อาจจะยกตัวอยางไดจากบทบาทของสถาบันพระปกเกลาในการเปนแหลงอางอิง พัฒนาและเผยแพรองค

ความรูในดานประชาธิปไตย 0

1 จากการเก็บขอมูลพบวา ความคาดหวังในระดับที่หน่ึงและสอง เปนความ

คาดหวังของบุคลากรภายในสํานักงาน กสม. เปนหลัก ในขณะที่ระดับที่สาม เปนความคาดหวังของผูมีสวนได

สวนเสียดานสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เปนองคกรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาและนักกิจกรรมดาน 

สิทธิมนุษยชน กลุมน้ีมองสถาบันในฐานะที่เปนกลไกเสริมพลังดานสิทธิมนุษยชนใหกับพลเมือง จึงให

ความสําคัญกับบทบาทของสถาบันในการเอ้ืออํานวยใหพลเมืองสามารถเขามามีสวนรวมในการสราง 

                                           
1 สถาบันพระปกเกลาเปนสถาบันนิติบุคคล อยูในกํากับดูแลของประธานรัฐสภา ถือเปนหนวยงานรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
วิธีการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน มีวัตถุรปสะงคหลัก
ในการศึกษาวิเคราะหทางวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอยางเปนระบบ ประสานกับหนวยงานอ่ืนดานนโยบาย
ประชาธิปไตย วิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพรและสนับสนุนการเผยแพรประชาธิปไตย จัดสนับสนุนการศึกษา
อบรมบุคลากรภาคสวนตางๆ เก่ียวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย โดยมีการใหประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สัมฤทธิบัติและวุฒิบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา/อบรม มีกองทุนเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย 

เปนสถาบันพัฒนาระบบและองค
ความรูดานสิทธิมนุษยชนของ

พลเมือง

เปนแหลงอางอิงและเผยแพรความรู
ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ

เปนคลังสมอง กสม.

• ผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายดานสิทธิมนุษยชน

• สรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและเสริม
พลังใหสังคม

• วิจัยและพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชน

• วิจัยและพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชน

• เปนแหลงศึกษา ฝกอบรมดานสิทธิมนุษยชน
สําหรับคนทั่วไป เปนโรงเรียนสิทธิมนุษยชน
สําหรับประชาชน

• พัฒนาและเผยแพรองคความรูใหมดานสิทธิ
มนุษยชน

• รวบรวมและจัดการองคความรูดานสิทธิมนุษยชน
จากภาคปฏิบัติ
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1. เปนสวนราชการ

1.1. สังกัดสํานักงาน

1.2 สังกัดคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ

2. ไมเปนสวนราชการ

2.1 สนับสนุนการทํางานของ 
กสม.

2.2 สนับสนุนการทํางานพัฒนา
ระบบและองคความรูดานสิทธิ
มนุษยชนในภาพรวม

3. เปนหนวยงานพิเศษ

เปนองคการมหาชนท่ีไดรับการ
อุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

องคความรูและใชประโยชนจากองคความรูรวมกัน ดังน้ัน คุณลักษณะที่แตกตางกันของความคาดหวังระดับที่

สองและสามคือ การเปดพ้ืนที่ใหพลเมืองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรู  

5.2.2 สถานะของสถาบัน 

เชนเดียวกับเรื่องบทบาท ความคาดหวังตอสถานะของสถาบันของผูใหขอมูลกลุมตาง ๆ ก็มีความเห็น

ที่สามารถจัดไดเปน 3 กลุม คือ กลุมแรก ยังเห็นความจําเปนวาตองเปนสวนราชการ กลุมที่สอง เห็นวาไมควร

เปนสวนราชการ และกลุมสุดทาย เห็นวา ควรเปนหนวยงานพิเศษ ความเห็นแตละกลุมมีจุดเดนจุดดอยที่

แตกตางกัน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5. 2 ความคาดหวังเรื่องสถานะของสถาบัน 

(1) สถานะเปนสวนราชการภายใน กสม. 
เน่ืองจาก กสม. ถือเปนองคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 47 ไดกําหนด “ใหมีสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนสวนราชการและมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
...” มาตรา 48 (3) บัญญัติไววา “...สํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และ
สนับสนุนใหมีการวิจัยเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน 
หรือองคกรอ่ืนใดในดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชนในการสนับสนุนภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการ...”
และมาตรา 49 (1) ในการกํากับดูแลสํานักงาน ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือ ประกาศ “...การ
แบงสวนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหนาที่และอํานาจของสวนราชการดังกลาว...” ซึ่งจากทั้ง 3 
มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ไดมอบอํานาจและหนาที่ใหแกคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในการจัดต้ังสํานักงานของตนเอง โดยเฉพาะการจัดแบงสวนราชการภายใน อีกทั้ง ในสวน
ภารกิจของสํานักงาน ก็ไดระบุเอาไวอยางชัดแจงวาตองมีภารกิจที่เก่ียวของกับการศึกษา คนควาวิจัย ผลิต
สรางองคความรู และการสรางภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชนกับหนวยงานภายนอกเปน
หน่ึงในภารกิจที่สํานักงาน กสม. ตองกระทํา ดังน้ัน การจัดต้ังสถาบันที่มีฐานะเปนสวนราชการใน กสม. จึงเปน
แนวทางที่สะดวกที่สุด โดยอาจมีการทบทวนเปาหมายเชิงพันธกิจ และปรับปรุงโครงสรางของสถาบันที่มีอยู
เดิมเพ่ือใหภารกิจดานการศึกษาวิจัยในประเด็นสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   
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 แตสถานะน้ียังมีขอจํากัดในแงของการมีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่จํากัด และโดยเฉพาะ
ขอจํากัดสําคัญที่ กสม. ไมสามารถรับงบประมาณสนับสนุนจากตางประเทศได และแมจะมีโอกาสในการระดม
ทุนสนับสนุนในประเทศได ผานระบบงบประมาณ ววน. หรือเงินบริจาค แตก็ยังมีขอจํากัดในแงงบประมาณ
และ/หรือความเปนกลางของหนวยงาน (ในกรณีที่ไดรับเงินบริจาคในประเทศ) การรับเงินทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกไมวาจะระดับใดก็ตามอาจจะสงผลเชิงลบตอภาพลักษณขององคกรวาเปนการพ่ึงพาระบบ
อุปถัมภ หรือเปนการสรางระบบความสัมพันธในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนที่จะนําไปสูภาพลักษณของ 
“ความไมเปนอิสระขององคกรอิสระ” หรือ “องคกรขาดความเปนกลาง”  

(2) สถานะไมเปนสวนราชการ แตยังอยูในกํากับของ กสม. 
ขอเสนอเรื่องสถาบันที่ไมเปนสวนราชการ ที่ยังอยูในกํากับของ กสม. มาจากบทเรียนและการแสวงหา

แนวทางในการลดขอจํากัดของ “กับดัก” ของระบบราชการที่ขาดความคลองตัว และขอจํากัดดาน
การงบประมาณ ตัวอยางรูปธรรมของแนวทางน้ีคือ การจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูในรูปของ
มูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเพ่ือให กสม. และภาคสาธารณะสามารถกํากับดูแลทิศ
ทางการทํางานของมูลนิธิได จะตองมีสัดสวนของคณะกรรมการมูลนิธิที่มาทั้งจาก กสม. และภาคสาธารณะ 

โครงสรางองคกรของสถาบันใหมที่ไมเปนสวนราชการ จะทําใหเกิดความคลองตัวในการจัดสรร
งบประมาณทั้งจากการไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐโดยตรง หรือการแสวงหารายไดดวยตนเอง หรือ
กลาวอยางถึงที่สุดก็คือ “สามารถเลี้ยงตัวเองได ” น่ันเอง โดยการแสวงหารายไดของสถาบันดังกลาวอาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรและเปดโอกาสใหบุคคลจากหนวยงานตาง ๆ เขารวม หรือไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคม สําหรับเหตุผลประการที่สองดานขอจํากัดของ กสม. 
ที่มีอยูเดิมซึ่งเปนเหตุผลที่ผูมีสวนไดสวนเสียตางใหความสําคัญมากกวาเหตุผลประการแรก โดยผูมีสวนไดสวน
เสียสวนใหญไดสะทอนสถานภาพการทํางานของ กสม. ในปจจุบันวาเปนองคกรที่ถูกกํากับหรือถูกครอบงําโดย
รัฐ ทําใหไมมีความคลองตัวในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน สงผลทําให กสม. มีฐานะเปน “องคกรกึ่ง
ราชการ” หรือมีสถานะคลายระบบราชการ และไมไดเปนองคกรอิสระอยางแทจริง ซึ่งประเด็นน้ีเปนขอจํากัด
ที่สําคัญที่ กสม. กําลังเผชิญอยู หากสถาบันที่จะจัดต้ังใหมยังคงอยูภายใตโครงสรางของ กสม. ก็จะพบกับ
ขอจํากัดเชนเดียวกับ กสม. ดังน้ัน องคกรใหมที่จะจัดต้ังขึ้นควรถอดบทเรียนจาก กสม. เพ่ือหาความแตกตาง
และอุดชองวางจากขอจํากัดที่มีอยูเดิมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการกําหนดรูปแบบ ลักษณะ และโครงสราง
ของสถาบันใหมน้ันมีโครงสรางองคกรที่ไมเปน “...องคกรราชการมีลักษณะแข็งทื่อ...” และเพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานการคนควาวิจัยและพัฒนาระบบการขับเคลื่อนดานสิทธิมนุษยชนมีความคลองตัวและเปน
องคกรอิสระอยางเปนรูปธรรม หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ สถาบันใหมจะเปนองคกรอิสระจากระบบราชการที่มีอิสระ
ในทางวิชาการในการดําเนินการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชนไดอยางคลองตัวโดยไมถูกทาทายหรือกํากับจาก
รัฐน่ันเอง 

อยางไรก็ดี ความทาทายที่สําคัญของการไมเปนสวนราชการคือ ความเปนไปไดในการหาทรัพยากรใน
การดําเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะเงินทุนในการจัดต้ังและดําเนินงานของมูลนิธิ หากมูลนิธิสามารถลด
ขอจํากัดของ กสม. ในการรับเงินอุดหนุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกวิพากษวิจารณ
เรื่องความเปนกลางในการดําเนินงาน เหนือไปกวาน้ัน จากแนวโนมของรัฐบาลในการกําหนดราง
พระราชบัญญัติองคกรไมแสวงกําไร ก็อาจจะเปนขอจํากัดในการดําเนินงานของสถาบันในอนาคต นอกจากน้ี 
หากสถาบันเปนองคกรที่อยูภายนอก กสม. อาจมีขอจํากัดในการทํางานเช่ือมโยงกับสํานักงานในบางภารกิจ 
เชน การพัฒนาบุคลากรหรือการจัดการความรู เปนตน  
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(3) สถานะเปนหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ  
 ขอเสนอน้ี เปนขอเสนอที่เนนความเปนอิสระขององคกร และใหความสําคัญกับการไดรับทรัพยากร
โดยเฉพาะงบประมาณจากภาครัฐเปนความย่ังยืนขององคกร ตัวแบบที่สําคัญคือ การต้ังเปนองคการมหาชน 
ดังตัวอยางจากสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) สถาบันพระปกเกลา ในฐานะหนวย
ราชการภายใตรัฐสภา และการเปนองคการสาธารณะอยางองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส  

จุดเดนของการเปนหนวยงานของรัฐแบบพิเศษคือ ความคลองตัวจากระบบราชการโดยทั่วไป การมี
คณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดและกํากับทิศทางการดําเนินงานที่เปนอิสระ ภายใตกลไกบริหารลักษณะน้ี 
ทั้ง กสม. และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรวมกันกํากับดูแลทิศทางการทํางานของสถาบันได และจะทําให
สถาบันสามารถพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือตอบสนองทั้งกับ กสม. และสาธารณะ หรือ
พลเมืองในภาพรวม นอกจากน้ี การไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลอยางตอเน่ือง ยังจะทําใหสถาบัน
สามารถดําเนินการไดอยางย่ังยืน 

อยางไรก็ดี ความทาทายที่สําคัญของการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูในลักษณะน้ี คือ 
ความเปนไปไดในทางกฎหมาย เพราะอํานาจในการจัดต้ังหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ ถือเปนอํานาจของฝาย
บริหาร กสม. เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมมีอํานาจดังกลาว และการจัดต้ังหนวยงานใหมในลักษณะ
น้ี ยังตองเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ซึ่งให
ความสําคัญกับการประเมินและตรวจสอบความทับซอนของกฎหมายและอํานาจหนาที่ดวย 

ตารางที่ 5. 1 ความคาดหวังตอสถานะของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรู 

สถานะ จุดเดน จุดดอย 
1. เปนสวนราชการสังกัด กสม. สามารถเช่ือมโยงประสานงานใน

สํานักงานไดอยางใกลชิด กําหนด
ทิศทางการทํางานที่ตอบโจทย 
กสม. ไดโดยตรง 
มีทรัพยากรในการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

ยังติดกับดักระบบบริหารจัดการ
แบบราชการ ไมมีความคลองตัว 
มีขอจํากัดภายใตพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรม นูญว าด วย
คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560 ที่ไมสามารถ
รับเงินอุดหนุนจากตางประเทศได 

2. ไม เปนสวนราชการ  เชน 
เปนมูลนิธิ แตอยูในกํากับ
ของ กสม. 

มีความคลองตัวมากกวา สามารถ
ติดตามสถานการณและดําเนินงาน
ไดอยางเปนอิสระมากกวา 
สามารถรับเงินสนับสนุนจาก
ภายนอกได และสามารถดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือหารายไดเลี้ยงตัวเอง 
เชน การจัดฝกอบรมดานสิทธิ
มนุษยชน 

อาจมีขอจํากัดในการประสานงาน
กับสํานักงาน กสม.  
ความทาทายที่สําคัญคือการหา
งบประมาณมาดําเนินการและ
พัฒนาองคกรอยางย่ังยืน และ
หากมีการรับเงินสนับสนุนจาก
ตางประเทศ อาจถูกวิจารณวา
เปนเครื่องมือของตางประเทศ 

3. เปนหนวยของรัฐแบบพเิศษ 
เชน องคการมหาชน หรือ

มีเปนอิสระ คลองตัวมากกวา
ระบบราชการทั่วไป มีทรัพยากร

อาจมีขอจํากัดในการประสานงาน
กับสํานักงาน กสม. 
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สถานะ จุดเดน จุดดอย 
องคการสาธารณะที่ กสม. มี
สวนรวมกํากับดูแลผานการ
เปนคณะกรรมการบริหาร 

ในการดําเนินงานที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอยางตอเน่ือง 
สามารถจัดกิจกรรมหารายได 
(กรณีที่กําหนดไวในกฎหมาย
จัดต้ัง) 

 
ความเห็นตางๆ เหลาน้ียังไมถือเปนที่สุด เพราะยังจําเปนตองมีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส

และอุปสรรคของแตละทางเลือกตอไป 

5.3 การวิเคราะห SWOT ในการจัดตั้งสถาบันพฒันาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน
ภายใตการกํากับดแูลของ กสม. 
 การวิเคราะหจุดแข็ง (Strenght) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม 

(Threat) ในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูของ กสม. น้ีมีที่มาจากการรวบรวมขอมูลทั้งหมด 

ทั้งที่เปนการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณและการจัดประชุมกลุมยอยทั้งสองครั้ง สามารถนําเสนอโดยสรุปได

ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength) 
1. กสม. เปนองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ มีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เฉพาะ

บทบาทในการสงเสริมการพัฒนาองคความรู ปรากฏในมาตรา 27 (1) ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 ในการสงเสริม 
สนับสนุนและรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐในการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูและพัฒนา
ความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน และสามารถขอใหสํานักงาน กสม. จางบุคคลหรือสถาบันที่มี
ความรูความเช่ียวชาญไดตามความจําเปน (มาตรา 27) แตในปจจุบันยังคงใชกฎหมายกลางเรื่อง
การจัดซื้อจัดจาง ในขณะที่มาตรา 48 (3) กําหนดใหสํานักงาน กสม. มีหนาที่ในการศึกษา 
รวบรวม วิเคราะหขอมูลและสนับสนุนใหมีการวิจัยเก่ียวกับงานของกรรมการดวย และกรรมการ
มีอํานาจในการออกระเบียบเพ่ือแบงสวนราชการภายใน รวมไปถึงการบริหารจัดการการเงินและ
ทรัพยสิน การงบประมาณและพัสดุของสํานักงาน กสม. ได 

2. กสม. มีการสั่งสมความรูและประสบการณดานสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติงานจริงมายาวนาน 
ความรูดังกลาวเปนความรูในภาคปฏิบัติ ซึ่งแตกตางไปจากความรูจากสถาบันการศึกษา และ
ความรูจากประสบการณสามารถนํามายกระดับและพัฒนาเปนองคความรูเพ่ือเผยแพรตอ
สาธารณะ เพ่ือสรางวัฒนธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนได 

3. ปจจุบัน กสม. มีการทํางานกับเครือขายวิชาการทั้งภายในและภายนอก เฉพาะภายในประเทศ  
มีขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 50 แหง และมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การจัดต้ังศูนยในระดับภูมิภาค 12 แหง 

 

จุดออน (Weakness) 
1. ขาดทิศทางการทํางานวิจัยภาพรวม เปนการจัดการแบบรายช้ิน ทําใหงานไมมีพลัง 
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2. ขาดการเช่ือมโยง การใชประโยชนจากงานวิจัยสูภาคปฏิบัติ 
3. ขาดการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 
4. การทํางานแบบแยกสวน ขาดการประสานงาน 
5. บุคลากรมีนอย ขาดทักษะในการวิจัย ประกอบกับปริมาณงานมีมากในระยะเวลาจํากัด ทําใหไม

สามารถตอยอด หรือพัฒนาศักยภาพในการศึกษาทําวิจัยหรือสรางองคความรูได 
6. ขาดการจัดการและถายทอดองคความรู 
7. สํานักงานมีฐานะเปนสวนราชการ (ตามมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560) จึงติดกับดักของระบบราชการ (เชน 
กระบวนการต้ังงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง) ทําใหทํางานไมทันสถานการณ และมีความลาชา 

8. กสม. ตองพ่ึงพิงงบประมาณการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ไมมีกองทุนของตนเอง และไม
สามารถรับเงินสนับสนุนจากตางประเทศได  ทําใหไมสามารถผลักดันทิศทางงานวิจัยที่มีพลังได 

 

โอกาส (Opportunity) 

1. การสรางรวมมือ และแขงขันในทางคุณภาพ ในเรื่องทางสิทธิมนุษยชน การทํางานวิชาการที่หยิบ
จับได การทําใหเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถนํามาใชงานไดจริงในชีวิตประจําวัน  

2. การสรางวิธีการทํางานที่เช่ือมตอกับกลุม/กลไกที่เช่ือมโยง/ การเช่ือมโยงกับบางองคกรที่มีความ
เขมแข็งเชิงสถาบัน (อาทิ TIJ) จะทําใหสามารถพัฒนาความเขมแข็งของการพัฒนาระบบและ 
องคความรูดานสิทธิมนุษยชนไดดีขึ้น 

3. ประเด็นสิทธิมนุษยชนไดรับความสนใจจากทุกฝาย ทําใหมีโอกาสในการหาผูรับบริการ (ฝกอบรม) 

ในอนาคตไดมากขึ้น 

 ภัยคุกคาม/ความทาทาย (Threat) 

1. ความทับซอนกับบางโครงสราง/ภารกิจ อาทิ สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ 
2. ความเปลี่ยนแปลงในโครงสรางพ้ืนฐานระบบงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาองคความรู

ในประเทศ ทําใหสํานักงาน กสม. ไมสามารถต้ังงบประมาณวิจัยไดโดยตรง แตตองต้ังผาน กสว. 
และไมสามารถจัดจางหนวยงานวิจัยภายนอกใหทํางานวิจัยได 

3. ประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนประเด็นที่มีพลวัตสูง (ตามไมทัน) 
4. ประเด็นขอขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน ในหลาย ๆ ครั้งเปนเรื่องที่เสี่ยงตอการมีอคติ และถูก

วิจารณวาไมเปนกลาง การวิจัยดานสิทธิมนุษยชนจํานวนมากเปนการวิจัยเพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
(policy advocacy) และนําไปสูการเคลื่อนไหว จึงมักจะถูกวิจารณเรื่องความเปนกลาง เชน 
งานวิจัยเรื่องโทษประหารของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ถูกวิพากษวิจารณอยางมาก และไมไดรับการยอมรับ 

5. การขาดความเปนอิสระ ไมไดรับความเช่ือมั่นและเสี่ยงตอการถูกยุบเลิก 
6. แนวโนมการออกกฎหมายควบคุมองคกรไมแสวงกําไรของรัฐบาล อาจเปนอุปสรรคตอการจัดต้ัง

องคกรที่เปนอิสระจากภาครัฐ 
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ตารางที่ 5. 2 สรุปการวิเคราะห SWOT 

Strength 
• เปนองคกรอิสระ มีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มี
บทบัญญัติเร่ืองการใหดําเนินการจางบุคคล/สถาบันที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง [แตปจจุบัน ยังใชกฎหมายกลางดาน
การจัดซื้อจัดจาง]  

• กสม. มีการส่ังสมความรู และประสบการณการปฏิบัติงาน
ดานสิทธิมนุษยชนโดยตรง / การทํางานเชิงการปฏิบัติจริง 
จึงมีลักษณะองคความรูที่แตกตางจากสถาบันการศึกษา 

• มีการทํางานกับเครือขายภายในและภายนอก มีขอตกลง 
MOU กับมหาวิทยาลัย 50 แหง มีความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการทําศูนยภาค 12 แหง 

 

Weakness 
• ไมมีแผนการวิจัยภาพรวม เปนจัดการแบบ piecemeal 

และไมเปนระบบ ทําใหงานไมมีพลังมากนัก  

• การขาดการเชื่อมโยง ผลักดันไปสูการปฏิบัติ 

• การยังขาดการปรับปรุงขอมูลแบบ Real Time  

• ลักษณะงานที่ยังเปนไซโล 

• บุคลากรมจํีานวนนอย ปริมาณงานมีมาก จึงไมสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานเพ่ือพัฒนาองคความรูและ
การศึกษาวิจัย 

• การขาดการจัดการและถายทอดองคความรู 

• การทํางานในระบบราชการการทํางานไมทันสถานการณ/
ปฏิบัติงานลาชา 

• กสม. ไมมีกองทุนของตนเองและไมสามารถรับทุน

สนับสนุนจากตางประเทศ 
Opportunity 

• การรวมมือ และแขงขันในทางคุณภาพ / การรวมมือกัน
ในทางสิทธิมนุษยชน / การทํางานวิชาการที่หยิบจับได / 
การทําใหเร่ืองสิทธิมนุษยชน สามารถมาใชงานไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน  

• การสรางวิธีการทํางานที่เชื่อมตอกับกลุม/กลไกที่
เชื่อมโยง/ การ connect กับบางองคกรที่มีความเขมแข็ง
เชิงสถาบัน (อาทิ TIJ) 7 

• ประเด็นสิทธิมนุษยชนไดรับความสนใจจากทุกฝาย ทําให
มีโอกาสในการหาผูรับบริการ (ฝกอบรม) ในอนาคตไดมาก
ขึ้น 

Threat 
• ความทับซอนกับบางโครงสราง/ภารกิจ อาทิ 

สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่มีความเก่ียวของ 

• ความเปล่ียนแปลงในโครงสรางพ้ืนฐานระบบงบประมาณ
ที่เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาองคความรูในประเทศ ทําให
สํานักงาน กสม. ไมสามารถต้ังงบประมาณวิจัยไดโดยตรง 
แตตองต้ังผาน กสว. และไมสามารถจัดจางหนวยงานวิจัย
ภายนอกใหทํางานวิจัยได 

• ประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนประเด็นที่มพีลวัตสูง (ตามไม
ทัน) 

• ประเด็นขอขัดแยง สิทธิมนุษยชน ในหลาย ๆ คร้ังเปน
เร่ืองที่เส่ียงตอ อคติ และถูกวิจารณวาไมเปนกลาง 

• การขาดความเปนอิสระ ไมไดรับความเชื่อมั่นและเส่ียงตอ
การถูกยุบเลิก 

• แนวโนมการออกกฎหมายควบคุมองคกรไมแสวงกําไรของ
รัฐบาล 
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ภาพท่ี 5. 3 สรุปขอคิดเห็นและมโนทัศนของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสทิธิมนุษยชน 
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5.4 ทางเลือกในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนและความ
เปนไปไดทางกฎหมาย 

จากการสังเคราะหความคาดหวังตอบทบาทและสถานะของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดาน

สิทธิมนุษยชน สามารถสรุปเปนทางเลือกได 3 ทางดังน้ี คือ (1) เปนสวนราชการภายใต กสม. (2) เปนสวน

ราชการแบบพิเศษ และ (3) ไมเปนสวนราชการ ทั้งน้ี ตองพิจารณาบทบาทในการทํางานดวยวาจะมี

วัตถุประสงคในการทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับใด 

 

ภาพที่ 5. 4 ทางเลือกในการจัดต้ังองคกร 

แตละแนวทางมีจุดออน จุดแข็ง โอกาส ความทาทาย ความเปนไปไดในทางปฏิบัติและความเปนไปได

ในทางกฎหมายที่แตกตางกันดังน้ี 

 

 หากวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและความทาทายของทางเลือกน้ี พบวามีรายละเอียดดังน้ี 

 จุดแข็ง ทางเลือกน้ีมีจุดแข็งที่สําคัญคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560มาตรา 47 (1) กําหนดใหสํานักงาน กสม. เปนสวนราชการ และ กสม. มี
อํานาจทางกฎหมายในการแบงสวนราชการของสํานักงานตาม มาตรา 49 (1) จึงเปนทางเลือกที่เปนไปไดมาก
ที่สุด การจัดต้ังสถาบันในลักษณะน้ีจะทําใหสามารถทํางานเช่ือมโยงประสานงานในสํานักงานไดอยางใกลชิด 
กําหนดทิศทางการทํางานที่ตอบโจทย กสม. ไดโดยตรง โดยที่มีทรัพยากรการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และ
สํานักงานก็มีการสะสมองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในภาคปฏิบัติมาอยางยาวนาน 

 จุดออน การเปนสวนราชการในลักษณะเดิม มีจุดออนที่สําคัญคือการขาดความคลองตัว การต้ัง
งบประมาณลวงหนา การจัดซื้อจัดจางยังอยูภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ทําใหไมสามารถผลิตงานที่สามารถตอบปญหาสิทธิมนุษยชนแบบเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที ทั้ง
ยังติดอยูในขอจํากัดเดิมคือ ไมสามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการรับเงินอุดหนุนจาก

สถานะของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. 

เปนสวนราชการ ไมเปนสวนราชการ 

อยูภายใต กสม. อยูนอก กสม. 

เปนหนวยงานของรัฐ
แบบพิเศษ 

เปนคลังสมองของ กสม. เปนแหลงอางอิงของประเทศ เปนสถาบันของพลเมือง 

จดทะเบียนเปนมูลนิธิ 

ทางเลือกที่ 1 การเปนสวนราชการภายในสํานักงาน กสม. ทําหนาที่เปนคลังสมองให กสม. ทํางานวิจัยและ
พัฒนาระบบและองคความรู เชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากรและเผยแพรองคความรูในรูปแบบตาง ๆ  
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ตางประเทศได สําหรับดานบุคลากร มีความทาทายที่สําคัญสองประการคือ ความเปนไปไดในการขยายกรอบ
อัตรากําลัง โดยเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น เน่ืองจากสํานักงาน กสม. เพ่ิงขยายกรอบอัตรากําลังใน
ปงบประมาณ 2565 และขอจํากัดในการทํางานเพ่ือพัฒนาองคความรูของบุคลากรปจจุบันที่มีภาระงานประจํา
ที่ลนมือ และตองทํางานภายใตกรอบเวลาที่จํากัด นอกจากน้ี การเปนหนวยงานภายใต กสม. จําเปนตอง
พัฒนาองคความรูเพ่ือตอบสนององคกรเปนหลัก อาจไมสามารถตอบสอนงความตองการของภาคประชาชน
หรือสาธารณะไดอยางเต็มที่ 

 โอกาส ในปจจุบันทุกภาคสวนใหความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและบรรทัดฐานการดําเนินงานดาน
สิทธิมนุษยชน ในขณะเดียวกันความรูดานสิทธิมนุษยชนก็มีพลวัตสูง มีความตองการองคความรูดานสิทธิ
มนุษยชนจากทุกฝาย ดังน้ัน จึงเปนเรื่องจําเปนที่จะการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะที่ทําหนาทึ่ติดตามและพัฒนา
องคความรูใหม ๆ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ โดยนัยน้ีการมีหนวยงานลักษณะคลาย ๆ กันหลาย ๆ แหง จึงเปน
การเติมเต็มและรวมกันพัฒนาองคความรูดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ ในขณะเดียวกัน ยังมี
โอกาสสรางความรวมมือเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Education-HRE) ดวย 

 ความเสี่ยงหรือความทาทายในอนาคต ทางเลือกน้ีมีความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอยสองประการ 
ประการแรก คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ การ
จัดต้ังงบประมาณที่เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะตองเช่ือมโยงกับแผนดาน ววน. และเสนอผาน 
กสว. ทําใหสํานักงานไมมีอิสระในการต้ังงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบและองคความรูของตนเอง และภายใต
ระบบน้ี สํานักงาน กสม. ไดรับงบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจัยนอยลงเรื่อย ๆ (2.8 ลานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลดเหลือ 1 ลานบาทในปงบประมาณ พ.ศ. 2565) ดังน้ัน การพัฒนาระบบและองคความรูดาน 
สิทธิมนุษยชนอาจไมมีความตอเน่ือง ประการที่สอง คือการดํารงความเปนอิสระและความเปนกลางของ กสม. 
ก็มีผลตอการไดรับความเช่ือมั่นจากสาธารณะ หาก กสม. ไมสามารถดํารงความเปนอิสระและความเปนกลาง
ได สถาบันที่จะเกิดขึ้นก็จะไมไดรับความเช่ือมั่นจากสาธารณะ 

 ดังน้ัน หากจะพิจารณาทางเลือกน้ี จําเปนตองคํานึงถึงขอจํากัดที่สําคัญสองประการคือ ขอจํากัด
ทางดานทรัพยากรและการทํางานเพ่ือตอบสนองความคาดหวังทั้งภายใน กสม. เองและความคาดหวังตอ
สาธารณะ  

แนวทางการดําเนินงาน 

รูปแบบการจัดต้ัง เปนสวนราชการใน กสม. 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ ทําหนาที่เปนคลังสมองให กสม. ทํางานวิจัย/พัฒนาองคความรู จัดการความรู 
พัฒนาบุคลากร เผยแพรและจัดการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนตอสาธารณะ 

แนวทางการจัดต้ังตาม
กฎหมาย 

ใช อํานาจของ กสม. ในการแบงสวนราชการตามมาตรา 49 (1) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560โดยจัดกลุมภารกิจที่เกี่ยวของ ไดแก งานวิจัยและพัฒนา
องคความรู งานพัฒนาบุคลากร งานฝกอบรม งานวารสาร งานคลังขอมูลและ
งานหองสมุด  
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โครงสรางการบริหาร กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบัน โดยใช
อํานาจของ กสม. ตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหมี
คณะอนุกรรมการที่มาทั้งจากบุคลากรภายในสํานักงาน กสม. และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก 1

2 ทั้งที่เปนผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ และตัวแทนขององคกร
พัฒนาเอกชนดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหขอบเขตการทํางานของสถาบันสามารถ
ตอบสนองทั้งวัตถุประสงคภายในและภายนอก กสม. ทั้งน้ี สถาบันอาจมี
โครงสรางการบริหารดังน้ี 

 

ทรัพยากรและ
งบประมาณ 

(1) จัดทําคําของบประมาณในการพัฒนาองคความรูภายใตระบบ ววน. 
(2) จัดทําคําของบประมาณเพ่ิมเติม หรือขอแกไขพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560
เพ่ือต้ังกองทุนสงเสริมสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดใหมีทุนประเดิม และ
ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลจากอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการใช
เงินเหลือจายของสํานักงาน กสม. และกําหนดใหมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมสิทธิมนุษยชน และใหภารกิจในการพัฒนาระบบ
และองคความรูเปนภารกิจที่สําคัญของกองทุน เชนเดียวกับ กองทุน
พัฒนาประชาธิปไตยภายใตสถาบันพระปกเกลา และกองทุนปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติภายใต ป.ป.ช. 

                                           
2 การกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการจากภายนอก เพื่อเปนกลไกการเสริมความเขมแข็งทางวิชาการของสถาบัน ในขณะเดียวกัน ก็เปนการเปด
พื้นท่ีใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบัน 
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 ทางเลือกน้ี ใหความสําคัญกับการขยายบทบาทสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน
ใหกวางขวางกวาการตอบสนองวัตถุประสงคของ กสม. แตยังรวมไปถึงการเปนแหลงอางอิงและเผยแพรความรู
ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ เปนทางเลือกที่ตองการลดขอจํากัดของการดําเนินงานในระบบราชการ  
ในขณะเดียวกัน ก็ลดขอจํากัดของความเปนองคกรนอกภาครัฐ โดยเฉพาะขอจํากัดดานทรัพยากรและความ
ย่ังยืนในการดําเนินงานในอนาคต เพราะหากสามารถจัดต้ังเปนหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ เชน องคการ
มหาชนตามแบบของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย สถาบันพระปกเกลา ในฐานะหนวยงานภายใต
รัฐสภา หรือการเปนองคการสาธารณะอยางไทยพีบีเอส จะมีกฎหมายที่กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร
องคกรและสามารถกําหนดภารกิจ ที่มาของทรัพยากรในการดําเนินงานของตนเองไดอยางเปนอิสระมากกวา 
ในขณะเดียวกันก็สามารถเปดพ้ืนที่ใหภาคสาธารณะ ทั้งที่เปนสถาบันวิชาการ องคกรสิทธิมนุษยชนและ 
นักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนในระดับตาง ๆ สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมไปถึงการกํากับดูแลทิศ
ทางการดําเนินงานขององคกรได หากวิเคราะหความเปนไปได ทางเลือกน้ีมี จุดแข็ง จุดออน โอกาสและความ
เสี่ยงดังน้ี 

 จุดแข็ง การเปนหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ ที่มีกฎหมายเฉพาะจะทําใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
คลองตัวมากกวาระบบราชการทั่วไป มีทรัพยากรในการดําเนินงานที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยาง
ตอเน่ือง และหากมีการกําหนดไวในกฎหมายจัดต้ัง ก็ระดมทรัพยากรจากภาคสวนอ่ืน เชน เงินบริจาค และ
อาจหารายไดเลี้ยงตัวเองไดในอนาคต 

 จุดออน การเปนหนวยงานที่อยูภายนอก กสม. ทําใหอาจมีขอจํากัดในการประสานงานกับสํานักงาน 
กสม. โดยเฉพาะภารกิจที่ตองมีการเช่ือมโยงกัน เชน งานพัฒนาบุคลากร งานจัดการความรู หรืองานคลังขอมลู 
เปนตน 

 โอกาส การเปนองคกรลักษณะน้ี ทําใหสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนสามารถ
เช่ือมโยงกับหนวยงานภาคนอก ทั้งที่เปนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนไดมากขึ้น ผานการ
กําหนดสัดสวน (โควตา) คณะกรรมการบริหารหรือบอรดขององคกร และยังสามารถหารายไดเพ่ิมเติมไดหากมี
การกําหนดไวในกฎหมายจัดต้ัง 

 ความทาทายหรือความเสี่ยง หากมีการใหการฝกอบรมเพ่ือหารายได อาจถูกวิพากษวิจารณจาก
สาธารณะวา “ทําไมการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนตองมีคาใชจาย” และมีภารกิจที่ซ้ําซอนกับหนวยงานที่มี
ลักษณะคลายกัน เชน TIJ หรือสถาบันพระปกเกลา 

 แมทางเลือกน้ี จะดูเปนทางเลือกที่ดีที่สุด แตทางเลือกน้ีมีขอจํากัดที่สําคัญคือ กสม. และองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ไมมีอํานาจในการจัดต้ังหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ แตเปนอํานาจของรัฐบาลเทาน้ัน 
หาก กสม. จะจัดต้ังองคกรในลักษณะน้ี จําเปนตองสรางความรวมมือกับหนวยงานฝายบริหาร เชน  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และดําเนินการผลักดันใหเกิดกฎหมายจัดต้ังหนวยงานแบบ
พิเศษ โดยตองเสนอผานรัฐบาล และเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคกรมหาชนพิจารณาดวย  
แตแนวทางน้ีก็มีความทาทาย เพราะ กสม. มีหนาที่ในการตรวจสอบและคุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทางเลือกที่ 2 การเปนหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบและองคความรูดาน 
สิทธิมนุษยชน เปนแหลงอางอิงความรูดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ  
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หากในอนาคตหนวยงานที่มีความรวมมือกลายเปนหนวยที่ถูกตรวจสอบ จะกลายเปนความขัดแยงในเชิง
อํานาจหนาที่ (functional contradiction) หรืออีกนัยหน่ึงเปนปญหาผลประโยชนทับซอน (conflict of 
interest) น่ันเอง ดังน้ัน หากจะดําเนินการตามทางเลือกน้ี จะตองคํานึงถึงขอจํากัดและความทาทายขางตน
ประกอบดวย 

แนวทางการดําเนินงาน 

รูปแบบการจัดต้ัง การจัดต้ังเปนหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ ทําหนาที่เปนแหลงอางอิง พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน
และใหการศึกษาด านสิท ธิมนุษยชนของประเทศ (Human Rights 
Education-HRE) 

แนวทางการจั ด ต้ั งตาม
กฎหมาย 

สรางความรวมมือกับหนวยงานฝายบริหาร เชน กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และจัดทําคําขอจัดต้ัง (กฎหมายจัดต้ัง) เสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) ตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

โครงสรางการบริหาร บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ (Board of Trustee) ที่มาจาก กสม. 
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งตัวแทนสถาบันวิชาการ องคกรสิทธิมนุษยชน
และนักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน (โดยกําหนดใหมีกระบวนการสรรหาที่
เปดกวางและเปนธรรมในกฎหมายจัดต้ัง) 

ทรัพยากรและงบประมาณ ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายป 

 

 

 

 

 ทางเลือกน้ี ใหความสําคัญกับการขยายบทบาทสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน
ใหกวางขวางกวาการตอบสนองวัตถุประสงคของ กสม. แตยังรวมไปถึงการเปนแหลงอางอิงและเผยแพรความรู 
และเสริมพลังดานสิทธิมนุษยชนของพลเมือง เปนทางเลือกที่ตองการลดขอจํากัดของการดําเนินงานในระบบ
ราชการเชนเดียวกับทางเลือกที่สอง หากวิเคราะหความเปนไปได ทางเลือกน้ีมีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
ความเสี่ยงดังน้ี 

 จุดแข็ง มีความคลองตัวมากกวาอยูในระบบราชการ ทําใหสามารถติดตามสถานการณ ดําเนินงานได
อยางเปนอิสระ สามารถรับเงินอุดหนุนจากภายนอกได และสามารถทํากิจกรรมเพ่ือหารายไดเลี้ยงตัวเอง เชน 
การจัดหลักสูตรฝกอบรมดานสิทธิมนุษยชน การใหการศึกษาดานสิทธิมนุษยชน สามารถเปดพ้ืนที่ใหผูมีสวนได
สวนเสียดานสิทธิมนุษยชนมีสวนรวมในการกํากับดูแล ดําเนินการพัฒนาระบบและองคความรู และใช
ประโยชนจากองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในการเสริมสรางความเขมแข็งใหพลเมือง 

 จุดออน การแสวงหาทรัพยากรมาดําเนินงาน โดยเฉพาะการเปนองคกรที่ต้ังขึ้นใหม จึงมีความทาทาย
ที่สําคัญในการสรางความเช่ียวชาญ ความเปนมืออาชีพ ความเขมแข็งทางวิชาการ และช่ือเสียงใหเปนที่รูจัก

ทางเลือกที่ 3 ไมเปนสวนราชการ ต้ังเปนมูลนิธิ ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. และภาคีสิทธิมนุษยชน 
ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนของพลเมือง 
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เพ่ือจะหาทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีการเปนหนวยงานที่อยูภายนอก กสม. ทําให
อาจมีขอจํากัดในการประสานงานกับสํานักงาน กสม. โดยเฉพาะภารกิจที่ตองมีการเช่ือมโยงกัน เชน งาน
พัฒนาบุคลากร งานจัดการความรู หรืองานคลังขอมูล  

 โอกาส การเปนองคกรลักษณะน้ี ทําใหสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนสามารถ
เช่ือมโยงกับหนวยงานภาคนอก ทั้งที่เปนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนไดมากขึ้น ผานการ
กําหนดสัดสวน (โควตา) คณะกรรมการบริหารหรือบอรดของมูลนิธิ และยังสามารถหารายไดเพ่ิมเติมไดหากมี
การกําหนดไวในตราสารจัดต้ังมูลนิธิ 

 ความทาทายหรือความเสี่ยง แนวโนมการออกกฎหมายควบคุมองคกรไมแสวงกําไร หรือ “ราง
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. ...” 2

3  เปนภาพสะทอนของความทาทายใน
เชิงกฎหมายตอการจัดต้ังสถาบันใหมโดยออม กลาวคือ หลักการของกฎหมายฉบับน้ีจะเปนการควบคุมภาค
ประชาสังคม หรือความตองการที่จะรวมกลุมของประชาชนในลักษณะองคกร อีกทั้ง ยังใหอํานาจแกเจาหนาที่
รัฐในการดําเนินการตรวจสอบเงินทุนสนับสนุนการทํากิจกรรมของภาคประชาสังคมจากตางประเทศ และมี
อํานาจในการอนุญาตการดําเนินกิจกรรมที่ใชเงินทุนน้ันเปนรายกรณี ซึ่งจะกระทบกับความเปนสวนตัวของ
ขอมูลสวนบุคคลและปดก้ันการแสดงออกของภาคประชาสังคมอีกดวย นอกจากน้ี หากมีการรับเงินอุดหนุน
จากตางประเทศ ก็จะถูกวิจารณวาเปนเครื่องมือของตางประเทศ หรือหากไดรับเงินอุดหนุนจากภาคเอกชนใน
ประเทศ ก็อาจถูกต้ังคําถามเรื่องบทบาท ความนาเช่ือถือและความเปนกลางขององคกรในอนาคต 

 ดังน้ัน แมทางเลือกน้ีจะมีจุดเดนเรื่องความเปนอิสระและการเปดพ้ืนที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามี
สวนรวม แตก็มีขอจํากัดเรื่องทรัพยากรดังที่กลาวมาแลว หากจะต้ังสถาบันตามทางเลือกน้ี มีแนวทางการ
ดําเนินงานดังน้ี 

แนวทางการดําเนินงาน 

รูปแบบการจัดต้ัง การจัดต้ังเปนมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ ทําหนาที่เปนแหลงอางอิง พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน
และเสริมสรางความเขมแข็งใหพลเมือง 

แนวทางการจั ด ต้ั งตาม
กฎหมาย 

จัดต้ังมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1) คัดเลือกคณะกรรมการมูลนิธิที่มีที่มาทั้งจากสํานักงาน กสม. ภาคี
วิชาการและภาคีสิทธิมนุษยชน 

2) ประชุมเพ่ือจัดทํารางขอบังคับของมูลนิธิ  
3) ขอจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิ 

โครงสรางการบริหาร บริหารจัดการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ (Board of Trustee) ที่มาจาก 
กสม. หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งตัวแทนสถาบันวิชาการ องคกรสิทธิ
มนุษยชนและนักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ใน

                                           
3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, “รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. . . . ,” 2564. 
https://www.parliament.go.th/section77/manage/files/file_20210108143345_1_121.pdf 
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การแตงต้ังและประเมินการดําเนินงานของผูอํานวยการของมูลนิธิ ซึ่งทํา
หนาที่เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ทรัพยากรและงบประมาณ (1) จัดหาทุนประเดิม (Endowment Fund) และทุนในการ
ดําเนินงาน โดยใชอํานาจ กสม. ในการบริหารจัดการการเงินและ
ทรัพยสิน การงบประมาณของสํานักงานตามมาตรา 49 (4) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 โดยใหมีงบประมาณเพ่ือการจัดต้ัง
มูลนิธิ (Endowment Fund) ในจํานวนทีเ่หมาะสม หรือแสวงหา
แนวทางการะดมทุนดวยวิธีอ่ืน เชน เงินบริจาคจากภายในประเทศ 

(2) คัดสรรบุคลากรเขามาดําเนินงานพัฒนาระบบและองคความรู 
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ตารางที่ 5. 3 วิเคราะหความเปนไปไดและแนวทางปฏิบัติในแตละทางเลือก 

ทางเลือก 
SWOT 

ขอจํากัด ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
Strength Weakness Opportunity Threat 

1.เปนสวนราชการภายในสํานักงาน 
กสม. ทําหนาที่เปนคลังสมองให 
กสม. ทํางานวิจัย/พัฒนาองคความรู 
พัฒนาบุคลากร เผยแพรองคความรู
รูปแบบตาง ๆ  

สามารถเชื่อมโยง
ประสานงานใน
สํานักงานไดอยาง
ใกลชิด กําหนดทิศ
ทางการทํางานที่
ตอบโจทย กสม. 
ไดโดยตรง 
มีทรัพยากรในการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
เปนทางเลือกที่ทํา
ไดงายที่สุด เพราะ
สอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญวา
ดวย
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 
2560 มาตรา 47 
ที่กําหนดให
สํานักงานเปนสวน
ราชการ 

ยังติดกับดักระบบ
บริหารจัดการ
แบบราชการ ไมมี
ความคลองตัว 
มีขอจํากัดภายใต 
พระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญวา
ดวย
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 
2560 ที่ไม
สามารถรับเงิน
อุดหนุนจาก
ตางประเทศได 

ความสนใจเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนของ
สาธารณะ และ Norm 
ดานสิทธิมนุษชนใน
โลก ทําใหมีพ้ืนที่การ
ทํางานที่กวางขวางขึ้น 

การเปล่ียนแปลงระบบการ
ใหทุนวิจัยของประเทศทํา
ใหไมมีอิสระในการกําหนด
งบประมาณในการพัฒนา
องคความรูของตนเอง 
ความไมเปนอิสระจะทําให
ไมไดรับความเชื่อมั่นและ
ความเชื่อถือจากสาธารณะ 

ทรัพยากร/งบประมาณ/บุคลากร
มีเทาเดิม ตองเกล่ียงาน/เกล่ียคน
ใหม เนื่องจากไมสามารถขอ
กรอบอัตราเพ่ิมในระยะเวลาส้ัน 
ทํางานภายในเปนหลัก ไม
สามารถตอบสนองความตองการ
ภาคประชาชนหรือสาธารณะได
อยางเต็มที่ 

(1) ใชอํานาจของ กสม. ในการแบงสวน
ราชการตามมาตรา 49 (1) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560 โดยจัดกลุม
ภารกิจที่เก่ียวของและต้ังเปนสถาบัน
พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิ
มนุษยชน ภารกิจที่เก่ียวของไดแก 
งานวิจัย งานพัฒนาบุคลากร งานฝก
อบรมและงานวารสาร งานคลังขอมูล
และงานหองสมุด เปนตน 

(2) กําหนดกลไกการกํากับดูแลทางตรง
อาจเปนในรูปคณะอนุกรรมการที่มี
สัดสวนทั้งบุคลากรภายใน กสม.และ
สัดสวนผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือ
กําหนดทิศทางการทํางานที่
ตอบสนองโจทยที่กวางขึ้น 

(3) จัดทําคําของบประมาณในการพัฒนา
องคความรูภายใตระบบ ววน.  

(4) จัดทําคําของบประมาณเพ่ิมเติมและ/
หรือขอแกไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 เพ่ือต้ัง
กองทุนสงเสริมสิทธิมนุษยชน และให
ภารกิจในการพัฒนาองคความรูเปน
สวนหนึ่งของงานสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน เชน กองทุนพัฒนา



64 

ทางเลือก 
SWOT 

ขอจํากัด ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
Strength Weakness Opportunity Threat 

ประชาธิปไตยภายใตสถาบัน
พระปกเกลา หรือกองทุนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายใต ป.ป.ช. 

2.เปนหนวยงานของรัฐแบบพิเศษ 
นอก กสม. เชน องคการมหาชน หรือ
องคกรรูปแบบอ่ืน ทําหนาที่เปน
แหลงอางอิง พัฒนาระบบและองค
ความรูดานสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ  

มีเปนอิสระ 
คลองตัวมากกวา
ระบบราชการ
ทั่วไป มีทรัพยากร
ในการดําเนินงาน
ที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก
รัฐบาลอยาง
ตอเนื่อง สามารถ
จัดกิจกรรมหา
รายได (กรณีที่
กําหนดไวใน
กฎหมายจัดต้ัง) 

อาจมีขอจํากัดใน
การประสานงาน
กับสํานักงาน 
กสม. เนื่องจาก 
กสม. ไมสามารถ
กํากับไดอยาง
ใกลชิด 

สามารถเชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอก 
ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชนได
มากกวาผานการ
กําหนดโควตา
กรรมการองคกร 
(บอรด) 
สามารถหารายได
เพ่ิมเติมไดผานการ
กําหนดบทบาทของ
องคกร 

หากมีการหารายไดให
องคกรในรูปแบบการ
อบรมเพ่ือรายได อาจถูกต้ัง
คําถามจากสาธารณะ 
ความซ้ําซอนกับหนวยงาน
อ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

เนื่องจาก พ.ร.บ. องคการมหาชน
กําหนดวาใหรัฐบาลเปนผูเสนอ
จัดต้ังหนวยงานบริหารขึ้นใหม 
กสม.ในฐานะองคการอิสระ จึงไม
สามารถทําไดโดยลําพัง  

สรางความรวมมือกับหนวยงานฝาย
บริหาร เชน กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แตก็มีโอกาส
ที่จะกลายเปนความขัดแยงในเชิงหนาที่
ของ กสม. ในฐานะหนวยตรวจสอบและ
คุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน หาก
หนวยงานนั้นมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในอนาคต 

 

3. ไมเปนสวนราชการ เชน เปน
มูลนิธิ แตอยูในกํากับของ กสม.และ
ภาคีสิทธิมนุษยชน ทําหนาที่ในการ
พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิ
มนุษยชนใหพลเมือง 

มีความคลองตัว
มากกวา สามารถ
ติดตาม
สถานการณและ
ดําเนินงานได
อยางเปนอิสระ
มากกวา 
สามารถรับเงิน
สนับสนุนจาก
ภายนอกได และ
สามารถดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือหา
รายไดเล้ียงตัวเอง 

อาจมีขอจํากัดใน
การประสานงาน
กับสํานักงาน 
กสม.  
ความทาทายที่
สําคัญคือการหา
งบประมาณมา
ดําเนินการและ
พัฒนาองคกร
อยางยั่งยืน  
ไมสามารถทํา
ภารกิจที่บาง
ประการที่คาดหวัง

ประเด็นสิทธิมนุษยชน
เปนประเด็นที่ไดรับ
ความสนใจทั้งจาก
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน จึงทําใหมี
โอกาสไดรับความ
รวมมือและสามารถ
ระดมทรัพยากรไดจาก
หลายภาคสวน 

แนวโนมการออกกฎหมาย
ควบคุมองคกรไมแสวง
กําไรอาจเปนอุปสรรคใน
การดําเนินงานในอนาคต 

• หากมีการรับเงินสนับสนุน
จากตางประเทศ อาจถูก
วิจารณวาเปนเคร่ืองมือของ
ตางประเทศ  

• หากไดรับเงินสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน ก็อาจทําใหถูกต้ัง
คําถามเร่ืองบทบาทและ
ความเปนกลางขององคกร 

• เนื่องจากเปนสถาบนัที่ต้ังขึ้น
ใหม ความทาทายที่สําคัญจึง
เปนการสรางความเชี่ยวชาญ 
ความเปนมืออาชีพ ความ
เขมแข็งและชื่อเสียงใหเปนที่

(1) ใชอํานาจของ กสม. ในการบริหาร
จัดการการเงินและทรัพยสินของ 
การงบประมาณของสํานักงานตาม
มาตรา 49 (4) ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560โดยใหมี
งบประมาณเพ่ือการจัดต้ังมูลนิธิ 
(Endowment Fund) ในจํานวนที่
เหมาะสม หรือแสวงหาแนวทางกา
ระดมทุนดวยวิธีอ่ืน เชน เงินบริจาค
จากภายในประเทศ 
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ทางเลือก 
SWOT 

ขอจํากัด ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
Strength Weakness Opportunity Threat 

เชน การจัด
ฝกอบรมดานสิทธิ
มนุษยชน 

ไดโดยตรง เชน 
การพัฒนา
บุคลากร หรือการ
เชื่อมโยงงานใน
สํานักงาน 

รูจัก เพ่ือที่จะหางบประมาณ
และทรัพยากรการดําเนินงาน
ไดอยางตอเนื่อง 

(2)  กําหนดวัตถุประสงคของมูลนิธิ (เพ่ือ
ประโยชนของ กสม. หรือเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ) ในการ
กําหนดใหมีการพัฒนาระบบและองค
ความรูดานสิทธิมนุษยชน การ
เผยแพรองคความรู 

(3)  กําหนดใหมีคณะกรรมการมูลนิธิใน
ลักษณะ board of trustee โดยมี
สัดสวนของบุคลากรจาก กสม. ให
สามารถกํากับดูแลการทํางานของ
สถาบันได 

(4)  กําหนดโครงสรางการทํางานของ
มูลนิธิ ภารกิจ กลไกการประเมินผล 
เปนตน 
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5.5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะน้ีประมวลจากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดของผูวิจัย รวมไปถึงขอเสนอแนะจากการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลการศึกษา เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอความเปนไปไดในการ
จัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2564 ดังมีรายละเอียดขอเสนอแนะดังน้ี 

1) แนวทางที่เปนไปไดทางกฎหมายมากที่สุดคือ การจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิ
มนุษยชน ภายใต กสม. โดยใชอํานาจของ กสม. ในการจัดแบงสวนราชการใหม ใหเนนความสําคัญ
ของการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชนในการสนับสนุนภารกิจและ
หนาที่ของ กสม. รวมไปถึงประโยชนของสาธารณะ โดยในช้ันตน อาจดําเนินการในลักษณะโครงการ
จัดต้ังสถาบัน เพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิในระยะ 2-3 ป สําหรับแนวทางอ่ืนๆ อาจกําหนดเปนระยะตอไป (ดู
รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานในทางเลือกที่ 1) 

2) เพ่ือให กสม. มีทรัพยากรที่ เพียงพอในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและองคความรูดาน 
สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการเผยแพรและสรางการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนในระยะยาว มีความ
จําเปนตองขอแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีกองทุนในการดําเนินงานสงเสริมสิทธิมนุษยชนอยางตอเน่ือง โดยในการขอแก 
พรป. มีประเด็นที่ตองพิจารณาคือ การกําหนดหลักเกณฑวาดวยที่มาของเงินกองทุน คณะกรรมการ
บริหารกองทุน ระเบียบการจัดการกองทุน รวมไปถึงการกําหนดเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิผลของ
กองทุนดวย 

3) การสรางสมดุลระหวางความคาดหวังของ กสม. และภาคีดานสิทธิมนุษยชน จําเปนตองมีการ
กําหนดใหมีกลไกเฉพาะ โดยเฉพาะการต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถาบันพัฒนาระบบและองค
ความรูที่มีทั้งตัวแทนของ กสม. และภาคีดานสิทธิมนุษยชนในสัดสวนที่เหมาะสม 
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ภาคผนวก 1  
ตัวอยางองคกรที่เปนกรณีศึกษา 

 

ชื่อ รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ปท่ี
กอตั้ง 

ลักษณะการดําเนินงานโดยสังเขป ขอมูลเพ่ิมเติม 

(ก) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอื่นในทํานองเดียวกันที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน 

สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและ
สันติศึกษา  

หนวยงานภายใต
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2547 มีการเรียนการสอนและการทําวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในระดับ
บัณฑิตศึกษาในลักษณะสาขาวิชา รวมท้ังมีการจัดอบรมดานสิทธิมนุษยชน
ใหกับนักศึกษา นักกิจกรรม องคกรสิทธิมนุษยชน รวมถึงเจาหนาท่ีภาครัฐ 

มีอาจารยประจํา 13 อัตรา และบุคลากรสนับสนุน ซ่ึงรวมท้ังนักวิจัยและ
เจาหนาท่ีสํานักงานรวม 18 อัตรา 

https://op.mahidol.ac.th/ 
ihrp/aboutus/ 

 

สถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแหง
ประเทศไทย 
(องคการมหาชน) 

องคการมหาชน 2554 มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศดานการวิจัยและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม สงเสริมการมีสวนรวมของประเทศไทยในกรอบความ
รวมมือกับสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสูการปฏิบตัิในระดับประเทศ และใน
ภูมิภาคอาเซียน 

https://www.tijthailand.org/th/ove
rview#item-1 

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม 

หนวยราชการระดับ
กรม สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ และมีภารกิจดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินการบังคับใชกฎหมายและทําผลให
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติประกอบการพิจารณา
เวลากําหนดแนวการดําเนินงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดําเนินการท่ีสามารถ
อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและไปในทิศทาง
เดียวกัน 

http://www.oja.go.th/TH/about/ 
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ชื่อ รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ปท่ี
กอตั้ง 

ลักษณะการดําเนินงานโดยสังเขป ขอมูลเพ่ิมเติม 

(ข) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอื่นในทํานองเดียวกันที่เปนหรือสังกัดองคกรไมแสวงหากําไร 

มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนา
ผูสูงอายุไทย (มส.
ผส.) 

บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการมูลนิธิ 

2550 วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือศึกษาวิจัยและรวบรวมความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุท้ัง
ไทยและตางประเทศ และสงเสริมการพัฒนารูปแบบการดําเนินการดาน
ผูสูงอายุสําหรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุตอสาธารณะ 

การทําวิจัยหลัก เกิดจากสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยผานนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยเชื่อมโยงงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ ผานโครงการ spearhead หรือ flagship ตางๆ 

https://thaitgri.org/ 

 

สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย 

ดําเนินงานภายใตการ
กํากับของมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย 

2536 มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานศกึษาวิจัย เพ่ือกําหนดนโยบาย สิ่งแวดลอมใน
ระยะยาว จัดทําโครงการภาคสนาม เพ่ือชวยทองถิ่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
เผยแพรขอมูล ดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน ตลอดจนจัดการฝกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนองความตองการของสังคมและประชาชน โดย
ยึดถือหลักการดําเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชนเปนสําคัญ 

รายไดสําคัญ (รอยละ 80) มาจากเงินสนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ีมาจาก
หนวยงานอ่ืน อีกรอยละ 20 เปนคาสมาชิกและรายไดอ่ืนๆ (ณ สิ้นป 2561) 

http://www.tei.or.th/th/about.php 

สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศไทย 

ดําเนินงานภายใตการ
กํากับของมูลนิธิ 

2527 ดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายดาน
เศรษฐกิจ ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานระหวางประเทศ 
ตลอดจนริเริ่มการวิจัยเอง เพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหเปนนโยบายท่ีเอ้ือตอการเติบโตอยาง
ย่ังยืนและมีคุณภาพ 

ผูสนับสนุนหลักในชวงกอต้ัง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมวิเทศสหการ องคกรเพ่ือการพัฒนาระหวาง

https://tdri.or.th/about/mission/ 
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ชื่อ รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ปท่ี
กอตั้ง 

ลักษณะการดําเนินงานโดยสังเขป ขอมูลเพ่ิมเติม 

ประเทศแหงแคนาดา (CIDA) องคการเพ่ือการพัฒนานานาชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USAID) และไดรับการบริจาคเงินสมทบเปนกองทุนเงินประเดิม
จากนิติบุคคลและบุคคลจํานวนหนึ่ง 

(ค) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอื่นในทํานองเดียวกันที่อยูภายใตสังกัดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

สถาบัน
ผูตรวจการ
แผนดินศึกษา 

เปนหนวยงานภายใน
ของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน 

2556 มีหนาท่ีศึกษาวิเคราะห วิจัยเสนอแนะและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับองคกร
ผูตรวจการแผนดิน พรอมจัดทําแผนการศึกษาวิจัยประจําป ตลอดจนบริหาร
จัดการงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาท่ีของผูตรวจการแผนดิน 
ประมวลขอมูล จัดหมวดหมูสารสนเทศดานวิชาการ เพ่ือใหเกิดองคความรู 
พัฒนาระบบ รูปแบบการดําเนินงานของสํานักงาน ตลอดจนเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับองคกรผูตรวจการแผนดิน ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานวิเทศ
สัมพันธ งานวารสารและเอกสารจดหมายขาวเผยแพร จัดทํารายงานประจําป 
ประสานความรวมมือกับผูตรวจการแผนดินของตางประเทศหรือองคกร
ตางประเทศ รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหองสมุด งานพิพิธภัณฑและหอจดหมาย
เหตุผูตรวจการแผนดิน ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลสถิติและสารสนเทศ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรวมไปถึงการปฏิบัติงานสนบัสนุนงานดานวจิัยและ
วิชาการของสํานกังานผูตรวจการแผนดิน 

https://www.ombudsman.go.th/o
mbstudies/main.php?filename=ind
ex 

สํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ
ดานการปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 
สํานักงาน

หนวยงานหนึ่งภายใต
โครงสรางกลุมภารกิจ
สนับสนุนของ
สํานักงานปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 

2561 มีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

1) ดําเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพ่ือภารกิจของคณะกรรมการ 
ปปช. และสํานักงาน ปปช. 

2) รวบรวมผลงานวิชาการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 
และเสนอแนะตอภารกิจของสํานักงาน ปปช. 

https://www.nacc.go.th/files/articl
e/ 
attachments/ 
3e956b9877544fee0c8d66078a610
2c4.pdf 
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ชื่อ รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ปท่ี
กอตั้ง 

ลักษณะการดําเนินงานโดยสังเขป ขอมูลเพ่ิมเติม 

ปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 

3) เปนศูนยบริการวิชาการดานผลจากการวิจัยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและผลงานวิชาการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน เอกสาร
ทางวิชาการ โดยใหบริการหนวยงานภายในและภายนอก 

4) ติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช และจัดทํารายงานผลการติดตาม 
5) จัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จและความคุมคาของผลงานวจิยัท่ี

ดําเนินการ 
6) ประสานเครือขายวิจัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมมือกันทาง

วิชาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
7) ประสานงานและปฏิบัติงานอ่ืน ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

มีอัตรากําลังเปนขาราชการ 32 อัตรา โดยนอกจากผูบริหาร และฝายบริหาร
ท่ัวไปแลว มีนักวิจัยสังคมศาสตรประจํา จํานวน 26 อัตรา 

นอกจากนี้ยังมีภารกิจหนึ่งในการใหทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยแกบุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนดวย 

สถาบันการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 
สัญญา ธรรมศักด์ิ 

หนวยงานหนึ่งภายใต
โครงสรางกลุมภารกิจ
สนับสนุนของ
สํานักงานปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 

2561 มีภารกิจท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและจัดการความรูใน ปปช. มี
บทบาทหนาท่ีดังนี้ 

9) จัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
ปปช. รวมท้ังการติดตามและประเมินผล 

10) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักสมรรถนะและดําเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผน ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

11) ศึกษา วิเคราะหและพัฒนาระบบ หลักสูตร วิธีการหรือการดําเนินการ
ใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์และมีความ
เปนมาตรฐาน 

https://www.nacc.go.th/files/articl
e/ 
attachments/ 
3e956b9877544fee0c8d66078a610
2c4.pdf 
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ชื่อ รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ปท่ี
กอตั้ง 

ลักษณะการดําเนินงานโดยสังเขป ขอมูลเพ่ิมเติม 

12) เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการความรู (knowledge 
management) โดยประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือพัฒนาองคความรูดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตใหบุคลากร 

13) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหกับ
บุคลากรของสํานักงาน ปปช. 

14) เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังภายในประเทศและรหวางประเทศ 

15) จัดทําและพัฒนาะรบบฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
ปปช. 

16) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
ปปช. 

(ง) สถาบันหรือหนวยงานรูปแบบอื่นในทํานองเดียวกันในรูปแบบสถาบันภายใตมูลนิธิที่เชื่อมโยงกับหนวยราชการ 

มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง 

บริหารในรูปแบบของ
มูลนิธิท่ีเปนองคกรท่ี
ไมแสวงกําไร ภายใต
การสนับสนุนของ
กระทรวงการคลัง 

2544 มีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานศึกษาวิเคราะหวิจัยดานนโยบายเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลัง สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศและดําเนินงานรวมกับ
องคกรตางประเทศในการศึกษาวิจัย โดยไมดําเนินงานเกี่ยวของกับการเมือง 
การบริหารงานของมูลนิธิ สวค. บริหารงานโดยรูปแบบคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานมูลนิธิ ผูอํานวยการ สศค. เปน
รองประธาน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

http://www.fpri.or.th/ 
wp/#.X5fwXYgzaUk 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองคกร
ภาครัฐ  

บริหารในรูปแบบ
มูลนิธิ ภายใต
กระทรวงการคลัง 

2555 ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกรถาวร ทําหนาท่ีในดานการวิจัย
และพัฒนากิจกรรม หรือนโยบายท่ีจะสนับสนุนการทํางานในดานวิชาการ การ
วิจัยและพัฒนา และการประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง สคร. 
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

http://www.irdp.org/2015/aboutus
.php 
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ชื่อ รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ปท่ี
กอตั้ง 

ลักษณะการดําเนินงานโดยสังเขป ขอมูลเพ่ิมเติม 

มีภารกิจในการสรางความแข็งแกรงและเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรภาครัฐ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ทํา
หนาท่ีกํากับดูแลนโยบาย ผานคณะกรรมการมูลนิธิ 

สถาบันพัฒนา
นโยบาย
สาธารณะและ
การพัฒนา 

บริหารงานภายใต
มูลนิธิพระยาสุริยานุ
วัตร สศช. 

มีเลขาสภาพัฒนเปน
ท่ีปรึกษา และ
ผูบริหารเปนประธาน 

2561 หองปฏิบัติการทางนโยบาย (policy lab) ท่ีวิจัย พัฒนาและออกแบบนโยบาย 
เพ่ือการพัฒนาระยะยาวท่ีย่ังยืนของประเทศ บนพ้ืนฐานขอมูลและหลักฐาน อยู
ภายใตมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร เปนหนวยงานดําเนินโครงการเสริมสราง
ศักยภาพของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรับอนุมัติ
ใหจัดต้ังตามมติ ครม. เม่ือ 25 กันยายน 2561 

https://ippd.or.th/about/ 

 

https://ippd.or.th/about/
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ภาคผนวก 2 
รายช่ือหนวยงานวิจัยและใหการศึกษาดานสิทธิมนุษยชนทั่วโลก 

 

  Centers for Human Rights Research and Teaching 

1 Abo Akademi University 

2 Academy on Human Rights and Humanitarian Law 

3 Access Human Rights 

4 Allard K. Lowenstein International Human Rights Law Project, Yale University Law School 

5 Asian Regional Resource Center for Human Rights Education, Human Rights Education 
Pack, 1995 

6 Asia-Pacific Centre for Human Rights and the Prevention of Ethnic Conflict 

7 Atlantic Human Rights Center - St. Thomas University, New Brunswick 

8 Australian Human Rights Information Centre (AHRIC) 

9 Austrian Human Rights Institute 

10 Bay Area Police Watch - A Project of the Ella Baker Center for Human Rights 

11 Berghog Center for Constructive Conflict Management 

12 British Institute of Human Rights 

13 Buffalo Human Rights Center, SUNY Buffalo 

14 Canadian Centre for International Justice 

15 Carnegie Council Human Rights Initiative 

16 Carnegie Council on Ethics and International Affairs Fellows Program Call 

17 Carter Center 

18 Ceifo - Centre for research in International Migration and Ethnic Relations 

19 Centro de Estudios Migratórios Latinoamericos 

20 Centre for European Migration and Ethnic Studies 

21 Center for Ethical Business Cultures 

22 Center for Gender and Refugee Studies 

23 Center for Holocaust and Genocide Studies, University of Minnesota 

24 Center for Human Rights and Rehabilitation- Malawi 

25 Center for Human Rights Legal Aid, Cairo, Egypt 

26 Center for Human Rights: University of Pretoria 

27 Center for Immigration Studies, Washington, D.C. 
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  Centers for Human Rights Research and Teaching 

28 Center for Legislative Development 

29 Center for Migration Studies 

30 Center for Refugee Studies - York University 

31 Center for Sustainable Human Rights Action (CeSHRA) 

32 Center for the Study of Human Rights 

33 Center for Women's Global Leadership 

34 Center for World Indigenous Studies Home Page 

35 Center on Rights Development 

36 Center for International and European Law on Immigration and Asylum, University of 
Constance 

37 Centre de Recherches et d'Etudes sur les Droits de l'Homme et le Droit Humanitaire 
(CREDHO) 

38 Centre for Citizenship and Human Rights Education 

39 Centre for Enforcement of European Law 

40 Centre for Human Evolution Studies, International Association IUS Primi Viri 

41 Centre for Human Rights - University of Pretoria 

42 Centre for Migration Law - University of Nijmegen 

43 Centre for Study of Violence and Reconciliation 

44 Centre on Housing Rights and Evictions 

45 Centro de Derechos Humanos 

46 Children and Armed Conflict Unit, Human Rights Centre, University of Essex 

47 Columbia University Center for the Study of Human Rights 

48 Columbia University Human Rights Studies Program 

49 Community Law Centre 

50 Danish Center for Human Rights 

51 Depaul University Internaltional Human Rights Law Institute 

52 Documentation Centre Netherlands Institute of Human Rights (SIM) 

53 Dred & Harriet Scott Institute for International Human Rights, Hamline School of Law 

54 Eleanor Roosevelt and Human Rights Project 

55 Europäisches Forum für Migrationsstudien -- Universität Bamberg 

56 European Master’s Programme in Human Rights and Democratization 

57 European Master's Degree in Human Rights and Democratisation - 2001/2 Program 
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  Centers for Human Rights Research and Teaching 

58 European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) 

59 Faculty of Graduate Studies - Mahidol University 

60 Fordham Law School's Joseph R. Crowley Program in International Human Rights 

61 Foreign and International Law at Washburn Law School 

62 Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights 

63 The François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard School of 
Public Health 

64 German Institute For Human Rights 

65 Global Ethics-University of Birmingham 

66 Harvard Law School Human Rights Program 

67 Harvard University Human Rights Program 

68 Hawaii Institute for Human Rights 

69 Helsinki Foundation for Human Rights 

70 Huma Rights Education Associates 

71 Human Rights and Human Diversity 

72 Human Rights and Human Welfare: An International Review of Books and other 
Publications 

73 Human Rights and Peace Centre (HURIPEC) 

74 Human Rights at Colombia University 

75 Human Rights Center University of California - Berkeley 

76 Human Rights Centre - Queens University 

77 Human Rights Centre University of Essex 

78 Human Rights Institute of the University of Latvia 

79 Human Rights Law Centre: University of Nottingham 

80 Human Rights Program at University of Chicago 

81 Human Rights Program, Harvard Law School 

82 Human Rights Resource Center (University of Minnesota), The Human Rights Education 
Series 

83 Human Rights Studies Program: Colombia University 

84 Human Rights Survey 

85 Humanity in Action 

86 Hungarian Centre for Human Rights 
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  Centers for Human Rights Research and Teaching 

87 IMES - Instituteof Migration and Ethnic Studies 

88 Immigration History Research Center, U of Minnesota 

89 Indiana University Program in International Human Rights Law (PIHRL) 

90 Insitute of International Human Rights, Denver University 

91 Institut international des droits de l'homme 

92 Institute for Global Legal Studies 

93 Institute for Human Rights & Criminal Justice Studies 

94 Institute for Human Rights and Development in Africa 

95 Institute for Human Rights 

96 Institute for International Law of Peace and Armed Conflict 

97 Institute for International Law of Peace and Armed Conflict 

98 Institute for International Law of Peace and Armed Conflict 

99 Institute interdisciplinaire d'ethique et des droits de l'homme (IIEDH) 

100 Institute of Commonwealth Studies 

101 Institute of Peace and Conflict Studies - Conrad Grebel University College 

102 Intensive Course in Health and Human Rights 

103 Inter-American Center for Human Rights 

104 INTERIGHTS: International Centre for the Legal PRotection of Human Rights 

105 International Center for Migration, Ethnicity and Citizenship, New School 

106 International Center for Research on Women (ICRW) 

107 International Centre for the Legal Protection of Human Rights 

108 International Development Research Centre 

109 International Human Rights Academy 

110 International Human Rights Academy 

111 International Institute for Human Rights Studies 

112 International Institute of Humanitarian Law 

113 International Law Program 

114 International Training Programme for Conflict Management 

115 International Center for Migration, Ethnicity, and Citizenship 

116 Irish Centre for the Study of Human Rights, University College Galway Law School 

117 Legal Aid and Consultancy Center 
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  Centers for Human Rights Research and Teaching 

118 Legal and Human Rights Center - Tanzania 

119 Libyan Democrats Society 

120 M.A. In Understanding and Securing Human Rights 

121 MacArthur Justice Center - Univeristy of Chicago 

122 Magnus Hirschfeld Centre for Human Rights 

123 Makerere University Human Rights and Peace Centre (HURIPEC) 

124 Marangopoulos Foundation for Human Rights 

125 Marmara University Human Rights Center 

126 Max Planck Institute for International Law 

127 Meikeljohn Civil Liberties Institute 

128 MenschenRechtsZentrum - Potsdam 

129 Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center 

130 Minerva Center for Human Rights, Hebrew University of Jerusalem 

131 Minorities At Risk 

132 National Academies Committee on Human Rights 

133 National Tribal Justice Resource Center 

134 NCPCR: Institute for Conflict Analysis and Resolution 

135 Netherlands Insitute of Human Rights (SIM), Utrecht University 

136 Non-University Human Rights Institutes by Area Specialty 

137 Non-University Human Rights Institutes by Region 

138 Northwestern University Law School Center for International Human Rights 

139 Norwegian Centre of Human Rights 

140 Norwegian Institute of Human Rights 

141 Notre Dame Law School Center for Civil and Human Rights 

142 Orville H. Schell Jr. Center for International Human Rights at Yale Law School 

143 Oxford University: International Human Rights Law Programme 

144 Pakistan Institute of Human Rights 

145 Program in International Human Rights Law - University of Indiana - Indianapolis 

146 Program in Peace and Human Rights 

147 Project on International Courts and Tribunals (PICT) 

148 Raoul Wallenberg Institute on Human Rights and Humanitarian Law 
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  Centers for Human Rights Research and Teaching 

149 Reebok Human Rights Award 

150 Refugee Study Centre - Oxford University 

151 Scottish Human Rights Centre 

152 Simon Wiesenthal Center 

153 South African Institute of International Affairs (SAIIA) 

154 Southern Poverty Law Center 

155 St. Mary's University School of Law - Institute on International Human Rights 

156 St. Thomas University (Florida) Human Rights Institute 

157 Summer University on Human Rights - Geneva 

158 Summer University on Human Rights and the Right to Education: Geneva (Switzerland) 
Session VI 

159 Summer University on Human Rights, Geneva, Switzerland 

160 SUN University 

161 The Carr Center for Human Rights 

162 The Catalyst Centre 

163 The Crowley Program at Fordham Law School 

164 The Interdisciplinary Teaching of Human Rights Peace and Ethics Project 

165 The Open Society Archives 

166 The University of Iowa Center for Human Rights 

167 Tibet Justice Center 

168 Transitional Justice Institute 

169 Traprock Peace Center 

170 Trinity College for Human Rights Program 

171 United Nations Human Rights Treaties 

172 United Nations University - Biotechnology for Latin America and the Caribbean 

173 Universidad de Verano de Derechos Humanos 

174 Universite D'ete des Droits de L'Homme dt du Droit a L'Education VIeme Session: Geneve 
(Suisse) 

175 University for Peace 

176 University of California, Berkeley - Human Rights Center 

177 University of Dever Graduate School of International Studies 

178 University of Essex Human Rights Centre 



83 

 

  Centers for Human Rights Research and Teaching 

179 University of Iowa Center for Human Rights 

180 University of Michigan Program in Refugee and Asylum Law 

181 University of Minnesota Human Rights Program 

182 University of Minnesota Institute for Global Studies 

183 University of Minnesota International Medical Education and Research Program 

184 University of Minnesota: International Offices and Resources 

185 University of Nottingham Human Rights Law Centre 

186 University of Pretoria Centre of Human Rights 

187 University of South Wales Human Rights Centre 

188 Uppsala University Peace and Conflict Research Center 

189 Urban Morgan Institute for Human Rights, University of Cincinnati College of Law 

190 War Crimes Studies Center- UC Berkeley 

191 Washington College of Law Center for Human Rights and Humanitarian Law 

192 Webster University's Center for the Study of the Holocaust, Genocide, and Human Rights 

193 Wellesley Centers for Women 

194 Wilmington College Peace Resource Center 

195 Women and International Development Program 

196 World Policy Americas Project 

Source:   http://hrlibrary.umn.edu/links/centers.html 

  

http://hrlibrary.umn.edu/links/centers.html
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ภาคผนวก 3  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 

การศึกษาครั้งน้ี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methods) มีการเกบ็รวบรวมขอมูล
โดยครอบคลุมการศึกษาเอกสาร (documentary research) และการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
(field research) โดยมีเครื่องมือสําคัญคือ 

1. โครงรางคําถามที่ใชในการสมัภาษณเชิงลึกผูใหขอมลูหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูแทนหรือผูเกี่ยวของ
กับสถาบัน/หนวยงานที่เปนกรณีศึกษา กสม.และผูบริหารสํานักงาน กสม. ผูเช่ียวชาญในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยดานสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงผูเช่ียวชาญดานการจัดการองคกรดวย 

2. แนวคําถามที่ใชในการประชุมกลุมยอย (Focus group) 2 ครั้ง ไดแก 
2.1 การประชุมรับฟงขอมูลและความเห็นของ กสม. ผูบรหิาร และเจาหนาทีส่ํานักงาน กสม. 

และผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ อาทิ ดานกฎหมาย ดานบริหาร และอ่ืน ๆ เพ่ือนําขอมูลมาใช
ประมวลรวมกับขอมูลที่ไดจากการดําเนินการโดยวิธีอ่ืนๆ แลวจัดทํารางขอเสนอแนะตาม
วัตถุประสงคการศึกษาวิจัย  

2.2 การประชุมนําผลการศึกษาและรางขอเสนอแนะ เพ่ือปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูมสีวนไดสวน
เสียที่จะนําไปสูการผลักดันใหเกิดการจัดต้ังสถาบันฯ อาทิ ผูบริหารสํานักงาน กสม. ผูกําหนด 
และ/หรือกํากบันโยบายดานงบประมาณและอัตรากําลัง และอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุง
ขอเสนอแนะใหเปนรูปธรรม และนําสูการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลแตละสวน มีรายละเอียดดังน้ี 

โครงรางคําถามท่ีใชสนทนากลุมยอยผูแทนหรือผูเก่ียวของกับหนวยงานท่ีเปนกรณีศึกษา 
1.1 จุดออน จุดแข็ง เง่ือนไขความสําเร็จและความทาทายในการบริหารองคกรที่เปนอยู 
1.2 ขอแนะนําสําหรับการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการ

กํากับดูแลของ กสม. 

โครงรางคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก กสม. ผูบริหาร และเจาหนาท่ี กสม. 
1. ความคาดหวังในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการ

กํากับดูแลของ กสม. 
2. สถานการณการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนที่เปนอยูในปจจุบัน ทัง้ภายใน

สํานักงาน กสม. และภาคีที่เกี่ยวของ 
3. เง่ือนไข ขอจํากัดของการพัฒนาระบบและองคความรูในสถานการณปจจุบัน ทั้งเง่ือนไขทาง

กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองคกร 

โครงรางคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก ผูเชี่ยวชาญ 
1. ความคาดหวังในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการ

กํากับดูแลของ กสม. 
2. เง่ือนไขและขอจํากัดของการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในสถานการณ

ปจจุบัน โดยเฉพาะเง่ือนไขทางกฎหมาย โครงสรางและบริบทการพัฒนาองคความรูของประเทศ 
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3. คําแนะนําเกี่ยวกับสถาบันที่มีวัตถุประสงคดานการพัฒนาระบบและองคความรูในตางประเทศ 
โดยเนนศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานที่ดี (best practice) เพ่ือนํามาใชเปนตัวแบบ
สําหรับการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน 

4. ขอแนะนําสําหรับการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการ
กํากับดูแลของ กสม. 

แนวคําถามท่ีใชในการประชุมรบัฟงขอมูลและความเห็นของ กสม. ผูบรหิาร และเจาหนาท่ี
สํานักงาน กสม. และผูเชี่ยวชาญทีเ่ก่ียวของ  

มีวัตถุประสงคสําคัญในการวิเคราะหชองวางระหวางความคาดหวังกับเง่ือนไขเชิงโครงสรางที่เปนอยู
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในปจจุบัน เพ่ือนําไปสังเคราะหเปนขอเสนอแนะในการพัฒนา
สถาบันในอนาคต 

1. ความคาดหวังในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการ
กํากับดูแลของ กสม. 

2. เง่ือนไขและขอจํากัดของการพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในสถานการณ
ปจจุบัน โดยเฉพาะเง่ือนไขทางกฎหมาย โครงสรางและบริบทการพัฒนาองคความรูของประเทศ 

แนวคําถามหลักท่ีใชการประชุมนาํผลการศึกษาและรางขอเสนอแนะ  

มีวัตถุประสงคเพ่ือปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่จะนําไปสูการผลักดันใหเกิดการจัดต้ัง
สถาบัน 

1. วิเคราะหขอดี ขอเสียของทางเลือกและความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองค
ความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการกํากับดูแลของ กสม. 

2. ขอเสนอแนะและเง่ือนไขในการดําเนินงานในแตละทางเลือก 
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ภาคผนวก 4 
รายงานการประชุมการรับฟงความคิดเห็นการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)  

วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.30 น.  
ผานระบบ ZOOM meeting 

……………………………………………………............... 
 

1. ผูเขารวมประชุม 

ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย (1) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (2) ผูบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ (3) ผูแทนสํานัก/หนวยภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ จํานวนรวมทั้งสิ้น 48 คน (แจงช่ือลงทะเบียน 40 คน ดูรายละเอียดทายเอกสาร)  
 
2. รายละเอียดการประชุม 

 สําหรับรายละเอียดการประชุมแบงออกเปน 3 สวน ไดแก (1) ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอการจัดต้ัง
สถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน (2)  ความคิดเห็นของผูบริหารตอการจัดต้ังสถาบัน
พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน และ (3) สรุปประเด็นสําคัญ โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1 ความคิดเห็น/ความคาดหวังของเจาหนาที่ตอการต้ังสถาบนัพัฒนาระบบและองคความรูดาน
สิทธิมนุษยชน  

2.1.1 ความคาดหวัง 

 บุคลากรจากสํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน มองวา สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนสถาบันระดับชาติ จึงควรมีระบบในการพัฒนาองคความรู เพราะจะมีประโยชนทั้ง
ในเชิงสถาบันและการผลิตสรางองคความรูใหแกสังคม เพราะวัตถุประสงคหลัก คือ “การสรางวัฒนธรรมที่
เคารพสิทธิมนุษยชน” นอกจากน้ี ในฐานะที่เปนสถาบันดานสิทธิมนุษยชนของชาติจึงควรมี data knowledge 
banking และกระบวนการศึกษาดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือผลักดันนโยบาย (policy advocacy) และ human 
rights facilitator รวมถึงการนําขอมูลมาเช่ือมตอในลักษณะ big data ที่สามารถนําไปใชไดอยางงาย (simply 
or easy to access) หรือใชเปนแหลงอางอิงดานสิทธิมนุษยชนทั้งของเจาหนาที่ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
โดยอาจมี online learning course ที่จัดการองคความรูดานสิทธิมนุษยชนศึกษา และเผยแพรองคความรูสู
สาธารณะ เนนความคาดหวังเชิงผลลัพธ 

ในขณะที่ บุคลากรจากสํานักมาตรฐานฯ กลาววา (1) ความคาดหวังที่มีตอเจาหนาที่/ สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกอต้ังมารวม 20 ป แตไมมีการสืบทอดและสงตอองคความรูที่สะสมมา
ตลอดระยะเวลาการกอต้ัง ดังน้ัน การกอต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูจะเปนประโยชนในการ
รวบรวมองคความรู ซึ่งจะเปนการเพ่ิมศักยภาพใหการทํางานของเจาที่ใหมีความเขมแข็ง นอกจากน้ีภายใน
องคกรควรมีการถอดบทเรียนองคความรู และสงตอ เพราะเจาหนาที่มีการเขาและออกซึ่งจะมีประโยชนตอ
การทํางานไดอยางตอเน่ือง สถาบันน้ีนาจะมาทําหนาที่ตรงน้ี ในสวนภายนอก คือจะทําอยางไรใหคนภายนอก
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เขาใจและนําไปใช (2) ความคาดหวังที่มีตอสังคมในภาพกวาง สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตองมีบทบาทในการเผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิในทุกรูปแบบ ซึ่ง
สถานะปจจุบันขององคกรเปนการทํางานที่ “ปลายเหตุ” ตนคิดวา การแกปญหาที่ตนเหตุคือการสรางองค
ความรูทางดานสิทธิมนุษยชนใหเปนองคความรูพ้ืนฐานของสังคม เปนผูช้ีนําสังคมดานสิทธิมนุษยชน ใหมี
ความรูดานสิทธิมนุษยชนที่ถูกตอง  

มีผูเพ่ิมเติมประเด็นดังน้ี 
- ถาจะทําสถาบันที่ตอบสนองตอ “ลูกคา” คือคนในสังคม ตนมองวาอาจจะตองต้ังคําถามตอสังคมดวย

วา สังคมตองการอะไรจากสถาบัน 
- ควรมีการสรางเครือขายระหวางสถาบัน ฯ และองคกรภายนอก และไดต้ังขอสังเกตวา ความคาดหวัง

ที่มีตอการต้ังสถาบันอาจจะ “สุดโตง” เกินไป เพราะอาจไมสามารถจัดต้ังสถาบันฯ ไดตามความ
คาดหวังทุกประการ เน่ืองจากความตองการในการจัดต้ังสถาบันฯ กับทรัพยากรและเง่ือนไขตาง ๆ ที่
มีอยูจริงอาจไมสอดคลองกัน  

- โจทยน้ีเคยมาคุยกันมานานแลว มันเริ่มจากที่งานที่ทําเปนงานเล็กๆ ตอนน้ีมันไปสเกลใหญขึ้น ซึ่งมัน
จําเปนตองพัฒนาไปสูการจัดต้ังสถาบัน ดังน้ัน ภารกิจตองไมใชงานเล็กๆ นอยๆ ตองตอเน่ือง มีการ
สะสม เก็บความรู พรอมสรางเครือขาย แตการออกไปต้ังเปนนิติบุคคลมันจะเริ่มเปนความหาง 
สถาบันน้ีตองมีงบประมาณ บุคลากรที่มากพอ ที่จะทํางานสะสมองคความรู ซึ่งตนเคยอยูกลุมวิจัยของ 
กสม. ซึ่งเปนกลุมงานขนาดเล็ก มีเจาหนาที่เพียง 2–3 คน และเจาหนาที่หมุนเวียนตลอดเวลา ทําให
ไม เกิดการสะสมองคความรู  ภารกิจหนาที่ของสถาบันฯ ควรตอบโจทยความตองการของ
กลุมเปาหมายตาง ๆ ไมใช เปนการทําวิจัยระยะสั้น การเกิดขึ้นของสถาบันจะเปนการเพ่ิมพูนความ
เช่ียวชาญดานการวิจัยใหแกเจาหนาที่ และสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนกับภาควิชาการ “สราง
องคความรู สะสมองคความรู และถายทอดองคความรู” การจัดต้ังสถาบันฯ จะตองใชบุคลากรจํานวน
มากในการขับเคลื่อน นอกจากน้ียังไดแชรวิธีการทํางานของประเทศอ่ืนๆ ในการทําวิจัย และการนํา
วิจัยไปขับเคลื่อนได เชน เชิงนโยบาย ฯลฯ ที่นาสนใจอินโดนีเซีย เกาหลีอีกดวย 

- นาจะเปนสถาบันในการพัฒนาวิชาการดานสิทธิมนุษยชน โดยตนอยากใหเนนเฉพาะภารกิจหนาที่ใน
การเปนสถาบันวิชาการอยางเดียว เพ่ือใหสถานะของสถาบันมีความชัดเจน เมื่อเปนสถาบันวิชาการ
ดานสิทธิมนุษยชน จึงตองมุงเนนภารกิจ 2 ดาน กลาวคือ 1. ในการผลิต เผยแพร และนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน และเนนภารกิจดานการฝกอบรมที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุมเปาหมาย 3 
กลุม ไดแก (1) ขาราชการ เชน ทหาร ราชทัณฑ ฯลฯ (2) ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ NGOs (3) 
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในขายความรวมมือของ กสม. ทั้ง 12 แหง แมวา สถาบันการศึกษาจะมีองค
ความรูดานสิทธิมนุษยชนอยูแลว แตการจัดต้ังสถาบันจะชวยเติมเต็มองคความรูดานสิทธิมนุษยชนใน
เชิงปฏิบัติใหแกสถาบันการศึกษา อาทิ องคความรูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศซึ่งอาจเปนองคความรู หรือประสบการณที่ภาคสาธารณะของไทยยังไมมีความรู หรือ
เห็นภาพที่ชัดเจนมากนัก เปนตน  

- การจัดต้ังสถาบันและมีโครงการฝกอบรมตางๆ ใหแกบุคคลภายนอกจะชวยสรางรายไดใหแกสถาบัน
และ กสม. ดวย  

- ปจจุบันมีองคความรู แตอยูในลักษณะกระจัดกระจายยังไมไดถูกรวบรวมเอาไวใหอยูในฐานขอมูล
เดียวกัน (มีคนที่ทําวิจัย มีไอทีทําระบบ มีคนทําวารสาร มีคนทําจัดอบรม ซึ่งมันยังขาดอีกโหนดหน่ึง) 
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ดังน้ัน การจัดต้ังสถาบัน ฯ จะชวยในการรวมรวมองคความรูที่กระจัดกระจาย และเปนการลดความ
ซับซอนเชิงระบบ 

- อยากใหสถาบันฯ น้ี เปนหนวยกลาง หรือ “พ้ืนที่กลาง” ของการรวบรวมความรูดานสิทธิมนุษยชนใน
การนําไปใชของเจาหนาที่ทั้งของสวนกลางและสํานักงานตาง ๆ ในภูมิภาค (KM) ตอนน้ีกําลังจะไป
จัดต้ังสํานักงานภาค ก็อยากจะใหมีหนวยงานการที่เช่ือมโยง เปน KM ของหนวยงาน เปนศูนยรวม
ดานองคความรูทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- มีความคาดหวังในมุมมองเชิงยุทธศาสตรวา (1) เปนสถาบันฯ ที่ผลิตสรางองคความรูใหแก กสม. และ
ภาคสาธารณะ (2) เปนสถาบันที่สามารถหารายไดดวยตนเอง “เปนองคกรที่หาเลี้ยงตัวเองได” (3) 
การเพ่ิมทักษะและความสามารถดานการวิจัยใหแกบุคลากร  

- ที่ผานมา การศึกษาวิจัยของ กสม. เกิดขึ้นจากคํารอง จึงเปนการงานการศึกษาเชิงประเด็น ควรเปน
สถาบัน เชน การเลือกปฏิบัติของผูติดเช้ือ HIV การทําการลอซื้อยาเสพติด เปนตน ลักษณะการศึกษา
และวิจัยของ กสม. ที่ผานมาจึงมีลักษณะเปนประเด็น ไมไดถูกจัดกลุมใหเปนระบบ หรือเปนองค
ความรูที่มีลักษณะเปนกลุมกอน ยังไมควรเนนประเด็นผลผลิตขององคกร แตควรพิจารณากอนวา
สถาบันที่จะจัดต้ังใหมควรอยูในลักษณะใด/รูปแบบใด /ดําเนินการอยางไร ควรจะเปนอะไร มูลนิธิ
หรือปรับโครงสรางภายในที่มีอยูเดิมหรือองคการมหาชน ในสวนของการรับทําวิจัยไมแนใจวาทําได
ไหม แตอาจไปดูของสํานักงานศาลปกครอง ที่เปนมูลนิธิ ดังน้ันอาจจะไมตองสรุป เพ่ือพูดคุยตอ มีคน
จํานวนมากที่คาดหวังเรื่องการทําองคความรู เลยพูดถึงเรื่องการทําองคความรูน้ีที่จะทํางานองค
ความรูน้ี 
 
ทั้งน้ี มีประเด็นคําถามที่สําคัญคือ 

- การจัดต้ังสถาบัน ฯ จะเปนการทํางานทับซอนกับสถาบันภายนอกที่ กสม. วาจางมาทํางานดานการ
วิจัยและการอบรมหรือไม (เชน การรวมมือกับสถาบันวิจัยสังคม มหิดล ในการใหความรูเจาหนาที่ 
หรือ การอบรมพัฒนาผูบริหารระดับสูงรวมมือกับสถาบันพระปกเกลา) 

- ในสวนน้ี เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดตอบคําถามไววา การวาจางที่ปรึกษาจากสถาบันภายนอกจะเปน
คนละโครงการกับการจัดต้ังสถาบันฯ และเนนการอบรมเพ่ือสรางศักยภาพในดานตางๆ ใหแก
บุคลากรของ กสม. สํานักวิจัยทําเปนงานคนละสวน ในสวนที่ทําน้ีเปนสวนหน่ึงของงานยุทธศาสตร 
ซึ่งงานที่กลาวถึงเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งถาในอนาคตงานสวนน้ีตองขยายเราก็จะ
ตองการกําลังคนมาชวยในสวนน้ีงานวิจัยมันจะหลีกเลี่ยงไมได ในดานความซับซอนของโครงสรางและ
ภารกิจหนาที่ของสถาบันฯ สําหรับตนก็กังวลในประเด็นน้ี เพราะบางสวนของวัตถุประสงคในการ
จัดต้ังสถาบันใหมมีความทับซอนกับภารกิจของหนวยงานที่มีอยู อาทิ งานบริหารกลางและงานฝาย
อบรม หรืองานดานการผลิตและเผยแพรองคความรู ก็มีบางหนวยงานที่ทํางานดานเผยแพรองคความ
รูอยูแลว เชน การเผยแพรงานดานกฎหมายสิทธิมนุษยชนของฝายกฎหมาย หรือการสรางขอมูลของ
ฝายเฝาระวัง ฯ เปนตน  

 
2.1.2 ความทาทายดานภารกิจการสรางองคความรูจากสถาบนัทางการศึกษา และมุมมองตออคติ
ในการผลิตสรางงานวิชาการ 

 บุคลากรจากสํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน คิดวา ภารกิจดานวิชาการของ
สถาบันที่จะจัดต้ังใหม กับภารกิจดานการวิจัยของสถาบันการศึกษามีความแตกตางกัน เพราะสถาบันของ 
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กสม. จะมีองคความรูเฉพาะดาน ในขณะที่องคความรูดานสิทธิมนุษยชนของสถาบันการศึกษาจะอยูใน
ลักษณะทั่วไป (general) เชน วิธีวิทยาซึ่งเปนองคความรู เฉพาะ human rights debate approach / 
human rights lens ดังน้ัน องคความรูและวิธีวิทยาที่เปนจุดขายของสถาบันที่แตกตางจากสถาบันการศึกษา  

เชนเดียวกับ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนอีกทานที่มองวา สถาบันการศึกษาจะเนนที่ทฤษฎี ในขณะที่
สถาบันที่จะจัดต้ังใหมจึงเปนองคกรที่เช่ือมรอยและบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน สถาบันที่จะ
จัดต้ังใหมจะเปนการสรางหลักสูตรสําหรับ career paths ในบางสาขาอาชีพ เชน เจาหนาที่ราชทัณฑตองจบ
หลักสูตรทางดานสิทธิมนุษยชน เปนตน 

บุคลากรอีกทาน เสริมวา เมื่อมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานสิทธิมนุษยชนไปยังหนวยงานภายนอก 
หนวยงานตางๆ เขาใจในหลักการแตไมสามารถนําไปปฏิบัติได เพราะไมมีความรูเฉพาะดานที่จะนําทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติ ดังน้ัน การจัดต้ังสถาบัน ฯ จะเปนเหมือน “ผูใหคําปรึกษา” ดานสิทธิมนุษยชนใหแกบุคคลและ
หนวยงานภายนอก ในการประยุกตความรูไปสูขั้นปฏิบัติ สถาบันการศึกษาสอนแคขั้นทฤษฎี แตไมไดใหภาพ
ของการนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ  
 

2.1.3 การวิเคราะห SWOT ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 บุคลากรจากศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มองวา 
กสม. มีกลุมงานที่รวบรวมและเผยแพร “contents” และมีการตรวจสอบเรื่องรองเรียน แตการรายงานการ
ตรวจสอบขอรองเรียนที่ตองเผยแพรไปสูสาธารณะยังมีนอยมาก ในสวนขององคความรูในบางประเด็นน้ันมีอยู 
แตกลไกการเผยแพรน้ันลาชา ทําใหการนําความรูไปใชประโยชนในบางครั้งไมสามารถนําไปใชแกไข
สถานการณไดทัน กลาวคือ “องคกรอยากขาย แตไมไดเผยแพรสินคาใหสาธารณะรับรู” 

บุคลากรจากสํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน เสริมรายละเอียดวา จุดแข็ง คือ 
(1) เปนสถาบันดานสิทธิมนุษยชนแหงเดียวของประเทศ กอต้ังมากวา 20 ป จึงมีการสะสมความรูและ
ประสบการณการทํางานดานสิทธิมนุษยชน (2) ความรูดานสิทธิมนุษชนของ กสม. มีความเฉพาะดานมากกวา
ความรูของสถาบันการศึกษา (3) กลุมเปาหมายขององคกรมีความหลากหลาย สําหรับจุดออน คือ (1) มีองค
ความรูแตองคความรูที่มีอยูคอนขางกระจัดกระจายไปตามหนวยงานยอย ยังไมมีพ้ืนที่กลางในการรวบรวมองค
ความรู (2) ยังไมมีกลไกการเช่ือมโยงประเด็นดานสิทธิมนุษยชนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ขับเคลื่อนประเด็นดาน
สิทธิมนุษยชนไปสูการปฏิบัติ ในขณะที่ โอกาส คือ ยังไมมีสถาบันที่รวบรวมความรูดานสิทธิมนุษยชนที่เปน
สถาบันหลักของชาติ การจัดต้ังสถาบันใหมจึงเปนการอุดชองวางของการขาดสถาบันแหงความรูดานสิทธิ
มนุษย และสุดทาย อุปสรรค คือ ภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม เปน
ตน  
 
2.2 ความคิดเห็น/ความคาดหวังของผูบรหิารตอการต้ังสถาบนัพัฒนาระบบและองคความรูดานสทิธิ
มนุษยชน 

- การแขงขันกันเผยแพรงานดานสิทธิมนุษยชนของสถาบันตางๆ เปนสิ่งดีเพราะมันก็คือเรื่องใน
ชีวิตประจําวัน มีมากก็ไมเปนไร  

- งานวิจัยที่จะมาสนับสนุนงานวิชาการของ กสม. คืองานที่เก่ียวของกับ “สภาพปญหา” สถิติและ
ขอมูลดานตางๆ ขององคกรตางๆ ไมตรงกัน ซึ่งหากขอมูลไมมีความชัดเจน หรือไมตรงกับสภาพความเปนจริง 
จะทําใหเกิดความผิดพลาดในกระบวนการนโยบายในทุกมิติได 
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- การจัดต้ังสถาบันใหม จะเปนการนําเสนอผลงานเชิงคุณภาพของ กสม. เรื่องงบประมาณ ตนมองวา
ไมใชปญหา ลักษณะงานอาจเปนการเช่ือมโยงและโอนถายขอมูลระหวางสถาบันกับหนวยงานตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ แตกังวลในรูปแบบและโครงสรางของสถาบันฯ ที่จะถูกจัดต้ังขึ้นวาจะมีลักษณะ
อยางไร 

- ต้ังแตแรกต้ัง กสม. มีการจัดต้ังฝายวิชาการเปนของตนเองในการสนับสนุนการทํางานของ กสม. 
อาจารยจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปน ผอ. หนวยงานคนแรก แตพอเขามา ก็ไมสามารถทนกับระบบราชการ
ไดโดยเฉพาะงานเอกสาร การจัดซื้อจัดจางสุดทายก็หนีเราไป อีกทั้ง งานดานสิทธิมนุษยชนมันครอบคลุม
หลากหลายประเด็น ตนจึงมองวา คนที่จะมาเปนหัวหนาหนวยงานใหมจะตองเปนบุคคลที่มีความรูในลักษณะ 
“รูรอบ” ดังน้ัน สถาบันใหมจึงควรเปน “องคกรที่อิสระจาก กสม.” แตก็ยังเช่ือมตอกับ กสม. อยูในลักษณะ 
อยูใตปกของ กสม. โดยมีภารกิจในการสนับสนุนการทํางานของ กสม. และตอบสนองความตองการของสังคม 
โดยมองวา ยังมีความรูที่หลากหลายและกระจัดกระจายอยูในชุมชน ซึ่งนักวิชาการไมสามารถเขาถึงได เชน ปา
ชุมชน/ ขอรองเรียกและการตอสูของชาวบานในพ้ืนที่ชุมชนตางๆ เปนตน ดังน้ัน การต้ังสถาบันใหมของ กสม. 
จะชวยสนับสนุนและอุดชองวางในประเด็นน้ีได แตจะทําอยางไรในการหยิบยกความรูน้ันมาใช นอกจากน้ีดวย
ลักษณะการทํางานของ กสม. มีลักษณะ “quick fix” แตในขณะที่โครงสรางของ กสม. ยังยึดโยงกับระบบ
ราชการ อีกทั้ง ยังไมมีกฎหมายที่สนับสนุนการทํางานของ กสม. เปนการเฉพาะ ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จึงมีความลาชาและไมทันตอการแกไขปญหาตามสถานการณที่เกิดขึ้น องคกรใหมที่จะจัดต้ังควรเปน “องคกร
อิสระที่เลี้ยงตัวเองได ทํางานไดอยางรวดเร็วและอิสระ” 

- สถาบันใหมไมควรเปนอิสระหรือแยกขาดจาก กสม. แตควรอยูภายใตการกํากับดูแลของ กสม. แต
การทํางานตองอิสระ โดยมองวา “ในเมื่อสถาบันการศึกษามีแบรนดเนมเปนของตนเอง ทําไม กสม. ถึงจะมีแบ
รนดเนมทางดานการศึกษาแบบน้ันบางไมได”  

- จะทําอยางไรใหงานการศึกษาที่ผลิตสรางขึ้นมา “ไมถูกขึ้นหิ้ง” และนําไปสูวาระเชิงนโยบาย
สาธารณะ การขับเคลื่อนสังคมดวยความรูชุมชน การต้ังสถาบันจะชวยสรางเครือขายและดึงหนวยงานตาง ๆ 
มาชวยกันขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน หาผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) สถาบันใหมที่จะถูกจัดต้ังขึ้นไม
ควรเปนอิสระหรือแยกขาดจาก กสม. แตควรมีกฎหมายกํากับดูแลการทํางานเปนการเฉพาะ  

- มองวาจุดแข็งของ กสม. คือ พรบ. กสม. ฉบับปจจุบันเปดกวางดานการวิจัย อีกทั้ง ยังใหอํานาจแก 
กสม. ในการจัดจางบุคคลภายนอกมาเปนที่ปรึกษาการวิจัยได ทําให กสม. กลับไปใชระบบการจัดซื้อจัดจาง
บุคคลภายนอกมาดําเนินการวิจัย กฎหมายยืดหยุน แตจุดออนก็คือ ความขัดแยงภายในที่เก่ียวของกับภารกิจ
การทํางาน ความทับซอนในโครงสรางหนาที่/งานใครงานมัน รวมถึงโครงสรางและกฎระเบียบที่มีอยูไมยืดหยุน
เพียงพอตอการจัดต้ังสถาบันใหม  

- ไดกลาวถึงความคาดหวังของตนซึ่งเนนที่ pain point ขององคกร ซึ่งก็คือ การไมมีสถาบันในการจัด
องคความรูเปนของตนเอง “ไมสนวาโครงสรางองคกรใหมจะเปนแบบใด สนใจที่จะสามารถแกไข pain point 
ของ กสม. ไดหรือไม” ดังน้ัน สถาบันใหมตอง (1) ตอยอดการทํางาน และ(2) สรางเครื่องมือ/ชองทางในการ
สนับสนุนการทํางานของ กสม. แตจุดออนของ กสม. คือ ไมมีความรู “ภาษาอังกฤษที่ดีพอ” ในการทํางาน 
และ องคความรูที่มีอยู เปนองคความรูที่ยังไมไดถูกยอย หรือถูกวิเคราะห/สังเคราะหใหเปนภาษาที่งาย และ
นําไปใชประโยชนที่งาย 
 
2.3 สรปุประเด็นสาํคัญ  
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 จากการประชุมสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดเกี่ยวกับ (1) ความคาดหวัง ความทาทายดานภารกิจการ
สรางองคความรูจากสถาบันทางการศึกษา และมุมมองตออคติในการผลิตสรางงานวิชาการ และ (2) การ
วิเคราะห SWOT ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดังน้ี  
 

ความคาดหวัง ความทาทายดานภารกิจการสรางองคความรูจากสถาบนัทางการศึกษา และ
มุมมองตออคติในการผลิตสรางงานวิชาการ มีขอสรปุเบื้องตนดังนี ้

ในแง “การจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนฯ” โดยสวนใหญมองวามี
ความจําเปนในการจัดต้ัง โดยโครงสรางการบริหารจัดการอาจเปนองคกรที่อยูนอกระบบ (แตไมเปนอิสระแยก
ขาด) เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว (ไมติดกรอบมากนัก) แตก็ยังตองอยูภายใตการยืดหยุนตาม
ระเบียบหรือกฎหมาย มีการทํางานที่ตอบสนองตอสถานการณ หรือปญหาของสังคม มี creditability ในการ
ดําเนินการในฐานะของ กสม. ที่ทํางานไดจริง เปน ultimate goal โดยอาจมีการแบงระยะการทํางาน 
(phasing) เพ่ือวางแผนการจัดต้ังโครงสราง รวมถึงการศึกษาขอมูลการจัดทําขอมูลและโครงสรางจากตัวอยาง
ของหนวยงานที่มีลักษณะที่คลายคลึงกันลักษณะขององคกรที่เปนมูลนิธิภายใตการกํากับดูแลของสวนราชการ  

อยางไรก็ดี ในการจัดต้ังก็มีความทาทายหลายประการดวยเชนกัน อาทิ (1) การดําเนินการจัดหา
งบประมาณ การสนับสนุนที่เก่ียวของ และการเปนองคกรที่หาเลี้ยงตัวเองได และ(2) โครงสราง/หนาที่ที่อาจ
ซอนทับกันโดยเฉพาะสํานัก/หนวยภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฯลฯ 

ในสวนของ “บทบาทหนาที่ของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนฯ” สามารถ
สรุปขอบเขตได (เบ้ืองตน) ดังน้ี 

 (1) การผลิต/สรางงานวิจัยและขยายผล (การขับเคลื่อนและปฏิบัติ) เชน การทํางานวิจัยที่สนับสนุน
อํานาจหนาที่ของ กสม. ดานการประเมินสถานการณช้ีใหเห็นขอเท็จจริงมากกวาความเห็น เปนตน 

(2) การทําเรื่ององคความรู การจัดการรวบรวมความรู การเปนหนวย Think Tank ·  การบริหาร
จัดการขอมูลที่เกี่ยวของ data bank และ big data ดานสิทธิมนุษยชนที่ใชงานจริง 

(3) การจัดฝกอบรมเก่ียวกับความรู ที่เนนการใหบริการกับหนวยงาน และองคกรภายนอกที่ทํางาน
เก่ียวของกับดานสิทธิมนุษยชน เชน การทํา online learning course และการสรางกระบวนการสิทธิ
มนุษยชนศึกษา เปนตน 

(4) การทํางานเครือขาย และการสรางแนวทางการทํางานที่เนนเช่ือมโยงประสบการณ (นักปฏิบัติ/นัก
กิจกรรม) กับความรู (นักวิชาการ) สรางแนวทางในการแกไขปญหา หรือขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรม อาทิ การทํา
ประมง /การผลักดันเรื่องสื่อชุมชนหรือสังคม การทํา quick win ในการบริหารจัดการหรือแกไขปญหาตาง ๆ 
ในพ้ืนที่  
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การวิเคราะห SWOT ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีขอสรุปเบ้ืองตนดังน้ี 
 

 
  

จุดแข็ง

• การสั่งสมความรู และประสบการณการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนโดยตรง / การทํางานเชิงการปฏิบัติ
จริง แตกตางจากสถาบันการศึกษา

• การมีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560) 

• มีเครือขายภายในและภายนอก 

จุดออน

• ลักษณะงานที่ยังเปนไซโล มีการจัดการแบบ piecemeal และไมเปนระบบ ทําใหงานไมมีพลังมากนัก 

• การขาดการเช่ือมโยง ผลักดันไปสูการปฏิบัติ และการยังขาดการปรับปรุงขอมูลแบบ Real Time 

• มีปญหาเรื่องการรับโอนเจาหนาที่ การมีเจาหนาที่จํานวนนอย และเจาหนาที่ขาดความรู ความ เขาใจ 
รวมถึงความเช่ียวชาญ 

• การขาดการทํา KM รูปธรรม และการขาดการถายทอดองคความรู 

ความเสี่ยง

• การมีหนวยงานภายในที่เกี่ยวของมีการทับซอนกันอยู และความทับซอนกับบางโครงสราง/ภารกิจกับ
หนวยงานภายนอก (อาทิ สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ)

• การขาดความเปนอิสระ และการเสี่ยงตอการถูกยุบเลิก รวมถึงภาระดานการบริหารจัดการตาง ๆ ทั้งการ
บริหารจัดการ งบประมาณ

• ประเด็นขอขัดแยง สิทธิมนุษยชน ในหลาย ๆ ครั้งเปนเรื่องที่เสี่ยงตอ bias และการทํางานไมทัน
สถานการณ/ปฏิบัติงานลาชา 

โอกาส

• การสั่งสมความรู และประสบการณการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนโดยตรง / การทํางานเชิงการปฏิบัติ
จริง (ทําใหมีความแตกตางจากสถาบันการศึกษา) 

• การรวมมือ และแขงขันในทางคุณภาพ / การรวมมือกันในทางสิทธิมนุษยชน / การทํางานวิชาการที่
หยิบจับได / การทําใหเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถมาใชงานไดจริงในชีวิตประจําวัน 

• การสรางวิธีการทํางานที่เช่ือมตอกับกลุม/กลไกที่เช่ือมโยง/ การ connect กับบางองคกรที่มีความ
เขมแข็งเชิงสถาบัน (อาทิ TIJ) 
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3. รายชื่อผูเขารวมประชุม (เรียงลําดับตามตัวอักษร) 

  ชื่อ-สกุล ตําแหนง สํานัก 
1 กิติพร บุญอํ่า ผอ.กลุมงาน 3. สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

2 กุลภัสสรณ คัมภีรญานนท นิติกรชํานาญการพิเศษ 8. สํานักกฎหมาย 

3 เกศกนก  ภคเลิศพาณิชย นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 1. สํานักบริหารกลาง 

4 จิราพร อาจเจริญ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
เชี่ยวชาญ 

9. สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

5 ชุลีพร เดชขํา ท่ีปรึกษา สํานักงาน กสม 2. สํานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

6 ดวงสมร หมอกแกว ผูอํานวยการกลุมงานตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 2 

3. สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

7 ทวีชัย  เติมคุณานนท นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติการ 

4. สํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

8 นพรัตน พนอพัฒนาชัย นักสารสนเทศ 9. สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

9 นฤนาท คุมไพบูลย นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
เชี่ยวชาญ 

6. สํานักมาตรฐานและติดตามการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 

10 บงกชลักษณ มากดํา นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญ
การ 

6. สํานักมาตรฐานและติดตามการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 

11 บัณฑิต หอมเกษ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติการ 

2. สํานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

12 บุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการสํานักงาน   

13 ปนัสนันท  อินคง นักวิชาการสิทธิมนุษยชํานาญ
การ 

5. สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชน 

14 ปติกาญจน  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

15 ปยนุช  ฐิติพัฒนะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชียว
ชาญ บังคับบัญชาขาราชการใน
กลุมงานตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 7 

3. สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
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  ชื่อ-สกุล ตําแหนง สํานัก 
16 พรชัย นอยบานโงง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญ

การพิเศษ 
7. สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

17 พรนภา มีชนะ ผอ.กลุมงานตรวจสอบฯ 6 3. สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

18 พิสิฐ ชินานุพันธ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติการ 

5. สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชน 

19 เพ็ชรา  เปลี่ยนศิริ ผูอํานวยการกลุมงาน 7. สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

20 ภัทรานิษฐ  เหมวนิช   

21 มณีรัตน บวรพิสิฐกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญ
การ 

4. สํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

22 รจนศม สุบงกช นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญ
การพิเศษ 

3. สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

23 รตญา กอบศิริกาญจน รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

24 วรพล ครุตเนตร นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติการ 

4. สํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

25 วรวรรณิน ี นวลศิลป     

26 วศิษฐ ธีรวิโรจน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติการ 

2. สํานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

27 วันรุง แสนแกว ผูอํานวยการกลุมงานตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 5 

3. สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

28 วัลลภา ศารทประภา ผูอํานวยการสํานักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ 

7. สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

29 สันติ ลาตีฟ นวก.สิทธิฯ ชํานาญการพิเศษ 
รักษาการ ผอ.กลุมงานพันธกรณี
ฯ 

7. สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

30 สุกัญญา ตนสายเพชร ผอ.กลุมงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร 

2. สํานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 



95 

 

  ชื่อ-สกุล ตําแหนง สํานัก 
31 สุชาต ิ เศรษฐมาลิน ี กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ 10. กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

32 สุเรนทร ปะดุกา ผูอํานวยการกลุมงานกลั่นกรอง
รับเรื่องรองเรียนและประสาน
การคุมครองสิทธิมนุษยชน 

6. สํานักมาตรฐานและติดตามการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 

33 หรรษา  บุญรัตน ท่ีปรึกษา   

34 อัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการฯ 1. สํานักบริหารกลาง 

35 อัญชริกา กิ่งมลิ   5. สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณ
สิทธิมนุษยชน 

36 อัตถิยา เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญ
การพิเศษ 

4. สํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

37 อาทิตย รมพนาธรรม นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติการ 

6. สํานักมาตรฐานและติดตามการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 

38 เอกชัย ปนแกว นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 2. สํานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

39 เอกลักษณ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ 8. สํานักกฎหมาย 

40 Napat Rachatawan   
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4. ภาพประกอบการประชมุ 
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ภาคผนวก 5  
รายงานการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน  
ภายใตการกํากับดแูลของ กสม. 

กลุม : ตัวแทนภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการและนักกจิกรรมดานสิทธิมนุษยชน 
วันศุกรที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผาน Zoom 

……………………………………………………… 
1. ผูเขารวมประชุม   
 ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากสถาบัน องคกร หรือหนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จํานวน 43 
คน (มีรายช่ือลงทะเบียน 39 คน แตเขาประชุมจริง 43 คน ดูรายละเอียดทายเอกสาร) 
 
2. รายละเอียดการประชุม   

สําหรับประเด็นการประชุม แบงออกเปน 2 สวนไดกัน กลาวคือ 1. ความจําเปนในการจัดต้ังสถาบัน 
และ 2. สรุปประเด็นสําคัญ โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังน้ี  

 
2.1 ความจําเปนในการจัดต้ังสถาบัน  

- ความจําเปนในการจัดต้ังสถาบันใหมวาจะมีความแตกตางจาก กสม. ที่มีอยูเดิมอยางไร เพราะการ
จัดต้ังสถาบัน ฯ จะตองมีการคิดพันธกิจ รวมถึงระบบตาง ๆ เพ่ือรองรับการจัดต้ังสถาบันใหม อาทิ ระบบดาน
งบประมาณ เปนตน และไดกลาวเสริมวา ถามีความจําเปนที่จะตองจัดต้ังสถาบันใหม ก็อยากใหสถาบันใหมฯ 
อยูภายใตการกํากับดูแล กสม. และหากตองการใหสถาบันใหมมีโครงสรางองคกรในลักษณะ “think tank” 
เชนเดียวกับ TDRI อาจจะตองหารายไดเอง และมีพันธกิจในการขับเคลื่อนสังคมในการพัฒนาดานสิทธิ
มนุษยชน อีกทั้ง กฎหมาย NGOs ที่กําลังจะผาน อาจเปนอุปสรรคตอการทํางานของสถาบันใหม เพราะ
กฎหมายดังกลาวพยายามลดอํานาจและบทบาทการทํางานของ NGOs ทําให NGOs ไมสามารถทําอะไรได
มากนัก แตถาจะเปนองคกรอิสระก็อยากใหเปนในลักษณะ Thai PBS คือเปนองคกรอิสระที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐ และไมไดรับเงินทุนสนับสนุนจากองคกรตางประเทศ เพราะถารับเงินทุนสนับสนุนจาก
องคกรตางประเทศมาดําเนินงานอาจจะสงผลตอภาพลักษณองคกรที่อาจถูกมองวา “รับเงินตางชาติมา
ดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” 

- หากพิจารณาในเชิงหลักการ ตนมองวาหลักการในการจัดต้ังองคกรใหมน้ันดี แตในความเปนจริงมี
อุปสรรคหลายดาน โดยอุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือดานทัศนคติ อีกทั้ง การดําเนินการภาคปฏิบัติเปนสิ่งที่ปฏิเสธ 
“รัฐ” ไมได เพราะถาประชาชนเขมแข็ง แตถารัฐไมใหความสําคัญ หรือไมรวมกับภาคประชาชน การ
ดําเนินการก็ไมสามารถขับเคลื่อนได  

- สําหรับประเด็นดานการแสวงหารายไดของสถาบันที่จะจัดต้ังขึ้นใหม ในตางประเทศ ผูที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดี (คนรวย) จะเปนผูบริจาคใหองคกรดานสิทธิมนุษยชน แตในประเทศไทย ตนยังไมเคยมี
ประสบการณหรือยังไมเคยเห็นการกระทําในลักษณะดังกลาว และไดแสดงความคิดเห็นถึงการระดมทุนเพ่ือ
ดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนจากภาคประชาชนวาคงทําไดในสวนหน่ึง แตการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพอาจจะ
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ตองขอความรวมมือจากบุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพล (influencer) ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ
ดวย  

 
- ถามีการสรางสถาบันใหมที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนในสถานการณปจจุบัน จะไมไดนําไปสูการนํา

การวิจัยไปปฏิบัติในหนวยราชการอยางแทจริง เพราะ “...ไมไดมีผลในทางปฏิบัติ ตนจึงมีขอกังวลและขอสงสัย
ตอการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ...อีกทั้ง การจัดต้ังสถาบันใหมอาจเปนการเพ่ิมอํานาจใหกับระบบราชการ 
เพราะการทําวิจัยของสถาบันใหมทําโดยราชการเอง...” แตทั้งน้ี คุณสมชายก็ไดสะทอนขอดีของการต้ังสถาบัน
ที่มีภารกิจการวิจัยดานสิทธิมนุษยชนวา ความตองการงานวิจัยดานสิทธิมนุษยชนจะเปนตัวเช่ือมภาคชุมชน
และภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวม ดังน้ัน การวิจัยจึงเปนเครื่องมือที่สะทอนการมอบอํานาจ (empower) 
ใหแกภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการแสดงขอเรียกรองดานสิทธิมนุษยชนตอรัฐ แตทั้งน้ีคุณสมชาย
ก็ไดต้ังคําถามทิ้งทายไววา การวิจัยที่แสดงขอเรียกรองของประชาชนในดานสิทธิมนุษยชนควรอยูในลักษณะใด 
และไดกลาวเนนยํ้าวา “การวิจัยไมควรอยูบนหิ้ง” แตควรเปนการสรางองคความรูเพ่ือสรางเครือขายใหทุก
ภาคสวนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหการศึกษาดานสิทธิมนุษยชน หรือ “Human Rights 
education” จะเปนโอกาสที่ดีมากในสถานการณปจจุบัน เพราะการจัดต้ังและจัดการองคความรูในลักษณะ 
Streaming ไมจําเปนตองพ่ึงพาสถาบันการศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึง Human Rights education 
ไดโดยตรง  

- สําหรับประเด็นดานงบประมาณกับการจัดต้ังสถาบันใหม ถาหากมีปญหาทางดานงบประมาณ 
สถาบันใหมก็ควรอยูภายใตการกํากับดูแลของ กสม. แตทั้งน้ีไดกลาวเสริมเอาไววา “...อยาเพ่ิงไปกําหนดวา
สถาบันตองเปนอยางน้ันอยางน้ี แตในขั้นตน อยากใหตอบโจทยการวิจัยช้ินน้ีใหไดกอน...” 

- สังคมยังขาดความรูดานสิทธิมนุษยชน รวมถึง สถานการณดานสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับโลกและใน
ระดับรัฐมีพลวัต ความหลากหลายของประเด็น และความทาทายตลอดเวลา ดังน้ัน จึงมีความตองการความรู
ดานสิทธิมนุษยชนในลักษณะ “สหวิทยาการ” (interdisciplinary) ในการนําไปปฏิบัติ แตทั้งน้ียังไดแสดง
ความเห็นเพ่ิมเติมถึงพันธกิจและอํานาจหนาที่ของสถาบันที่จะจัดต้ังใหมวาควรเพ่ิมเปาหมายในการนําเสนอ
นโยบายการเมืองดวย  

- ควรเปนสถาบันที่ขับเคลื่อนสังคมบนฐานของการวิจัย อีกทั้ง ถาไมอยากใหงานวิจัยอยูในลักษณะ 
“บนหิ้ง” หรือไมไดถูกนํามาใชประโยชน ควรใหภาคประชาสังคมและชุมชนเขามามีสวนรวม สําหรับประเด็น
ดานภารกิจขององคกร ตองเปนสถาบันที่เช่ือมโยงประสานงานกับทุกภาคสวน ไมวาจะรัฐ เอกชน ประชา
สังคม และชุมชน อีกทั้งยังกลาวเสริมถึงอํานาจหนาที่ของสถาบันใหมดวยวา ควรมีบทบาทในการขับเคลื่อน
นโยบายดานสิทธิมนุษยชนดวย  

สําหรับประเด็นดานรูปแบบ หรือลักษณะของสถาบันใหม คุณพงศธรแสดงความคิดเห็นวา สถาบันที่
จะจัดต้ังใหมควรเปนองคกรอิสระ ไมอยูภายใตการกํากับขององคกรใดองคกรหน่ึง หรือถูกครอบงําโดยองคกร
ใด โดยเฉพาะอยางย่ิงไมควรมีลักษณะเปนองคกรราชการ หรืออยูภายใตการกํากับของราชการ เพราะ 
“องคกรราชการมีลักษณะแข็งทื่อ” ทําใหเปนอุปสรรคตอความอิสระในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 
 ในประเด็นความทาทายในการจัดต้ังสถาบันใหมโดยกลาววา การจัดต้ังสถาบันใหมอาจมีความซ้ําซอน
กับองคกรตาง ๆ ที่มีอยูเดิม ดังน้ัน การจัดต้ังสถาบันใหมอาจนําไปสูการต้ังหนวยงานราชการใหมเทาน้ัน แต
เปนโอกาสอันดีที่จะต้ังโจทยวา การจัดต้ังสถาบันใหมใควรมีลักษณะอยางไร และอะไรคือความแตกตางจาก
สถาบันที่มีอยูเดิม และหากประสงคใหสถาบันใหมมีลักษณะเปน “Human Rights Think-Tank” สถาบันตอง
เขาถึงงาย โดยเฉพาะภาคประชาชน/ภาคชุมชนจะตองเขาถึงไดงาย สถาบันใหมจะเปน “พื้นที่กลาง” ที่ดึง



99 

 

ภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม และไดกลาวทิ้งทายไววา สังคมใหมเปนสังคมของคนรุนใหม และเปนสังคม
ดิจิทัล การจัดต้ังสถาบันใหมจึงควรเปนชองทางในการเผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชนสูประชาชน ถา
ประชาชนเห็นคุณคา ไมตองกังวลเรื่องงบประมาณ เพราะสุดทายประชาชนจะเปน “ผูค้ํายัน” และสนับสนุน
สถาบันเอง 
 

 
อยากใหสถาบนัใหมที่จะถูกจัดต้ังนี้ “...เปนสถาบันของพลเมืองและของประชาชนอยางแทจริง...” 

 

 
- งบประมาณนาจะเปนปญหาตอการจัดต้ังสถาบันใหม ฯ และดวยสถานการณในปจจุบัน ไมสามารถ

คาดหวังตอการพ่ึงพางบประมาณจากหนวยงานหรือองคการภายนอกได ดังน้ัน สถาบันใหมควรอยูภายใตการ
กํากับของราชการ หรือ กสม. เพ่ือไมใหมีอุปสรรคดานงบประมาณ  

- งานวิจัยดานสิทธิมนุษยชนเปนจํานวนมากแตชุมชนไมไดนํามาใชประโยชนหรือมีสวนรวมกับการ
จัดการความรู จึงอยากใหสถาบันที่จัดต้ังใหมดึงภาคชุมชนเขามามีสวนรวมในฐานะเปน “ผูปฏิบัติการดานการ
จัดการความรู” หรือ “หุนสวนความรู” ซึ่งเปนภาพสะทอนของการวิจัยแบบมีสวนรวม และเมื่อการวิจัยเสร็จ
สิ้น ตนอยากใหสงมอบองคความรูคืนสูชุมชนและสังคม เพราะจะนําไปสูการสรางชุมชนเขมแข็งและการจัดต้ัง
ชุมชนจัดการตนเองไดในที่สุด อีกทั้ง อยากใหการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชนใชภาษาที่
งายและเขาใจไดงาย เพราะจะทําใหชาวบานเขาถึงได และการจัดต้ัง   
 

 “...สถาบันจะมีลักษณะอยางไรไมใชประเด็น...แตจะทําอยางไรใหประชาชนเขามามีบทบาทและมี
สวนรวมกับสถาบันที่จะจัดต้ังใหม...”  

 
- มีความคิดเห็นวาหนวยงานที่จัดการองคความรูดานสิทธิมนุษยชนในปจจุบันมีความลมเหลว ซึ่ง

หนวยงานเหลาน้ันประกอบไปดวย 1. กสม. และ 2. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งทั้ง 2 หนวยงานมีภารกิจ
ดานการจัดการและผลิตสรางองคความรูที่ระบุเอาไวในกฎหมายอยูแลว อีกทั้ง ภารกิจบางอยางมีความซ้ําซอน
ในระดับหนวยงาน ดังน้ัน จึงต้ังคําถามวา การจัดต้ังสถาบันใหมของ กสม. สะทอนภาพของความลมเหลวใน
การจัดการความรูดานสิทธิมนุษยชนขององคกรที่มีอยูใชหรือไม ดังน้ัน จึงไมเห็นดวยในการจัดต้ังสถาบันใหม 
แตควรนําภารกิจดานการวิจัยที่มีอยูมาปรับปรุงและพัฒนา  
 นอกจากน้ี ยังมีขอกังวลในเชิงกฎหมายตอการจัดต้ังสถาบันใหมวา พรป. มาตรา 47 อาจเปนอุปสรรค
ตอการจัดต้ังสถาบัน เพราะตองจัดต้ังองคกรตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวที่ยังตองยึดโยงตอ
โครงสรางองคกรในลักษณะราชการ การจัดซื้อจัดจางก็เปนไปตามกลไกระบบราชการ ดังน้ัน จึงเปนไปไมไดที่
องคกรที่จะจัดต้ังใหมจะแยกขาดจากระบบราชการโดยสิ้นเชิง และไดต้ังขอสังเกตวา ขอจํากัดที่นําไปสูการ
จัดต้ังสถาบันใหมน้ันเปนขอจํากัดเชิงทัศคติหรือขอจํากัดในเชิงกฎหมาย เพราะตนมีความคิดเห็นวา “...จะ
ปลูกฝงเรื่องสิทธิมนุษยชน จะตองเสียเงินหรือ ?...” ดังน้ัน ปญหาการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชนของ กสม. 
ที่มีอยูเดิม สามารถนําไปสูการพัฒนาในกลไกและวิธีตาง ๆ ไดหรือไม โดยที่ไมตองจัดต้ังสถาบันใหม และอยาก
ใหยอนกลับไปตีโจทยใหกระจางชัดเสียกอนวาปญหาจริง ๆ คืออะไร/ ขอจํากัดจริง ๆ มีอะไรบาง  
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- ปญหาสําคัญในปจจุบันคือ “...ไมใชวาประชาชนไมรูสิทธิ...แตเขาไมไดรับ...” การที่ประชาชนไมไดรับ
สิทธิอยางแทจริง จึงนําไปสูปญหาในระดับที่ใหญกวากลาวคือ “จะทําใหสิทธิมนุษยชนเปนความจริงได
อยางไร” ดังน้ัน จึงตองใหผูที่ประสบปญหาดานสิทธิมนุษยชนเปนผูดําเนินการวิจัย/ดําเนินการศึกษาดวย
ตนเอง โดยมีองคกรคอยชวยเหลือหรือสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรูใหเปนไป
อยางถูกตองตามหลักการวิจัย หรือกลาวอยางถึงที่สุดก็คือ “ใหเจาของปญหาเปนผูทําวิจัยเอง ภาควิชาการ
เปนเพียงผูสนับสนุน” จึงจะเปนการวิจัยแบบมีสวนรวมและเปนการปรับขบวนชาวบานใหมีความรูและทักษะ
ดานการวิจัยไปในตัวเองอยางคอยเปนคอยไปอีกดวย ซึ่งจะเปนภาพสะทอนของ“การวิจัยดานสิทธิมนุษยชน
ในลักษณะเปนเจาของรวมกัน” และเปนพ้ืนที่ที่ทุกภาคสวนสามารถเขารวมไดอยางแทจริงโดยไมเลือกปฏิบัติ 

- การทํางานของ กสม. ในปจจุบันมันมีขอจํากัดและทําอะไรไมไดมากนัก และถาหากจัดต้ังสถาบันใหม
แตอยูภายใต กสม. มันก็จะมีขอจํากัดแบบเดิม ดังน้ัน ควรจัดต้ังสถาบันใหมที่มีความอิสระแยกขาดจาก กสม. 
เดิม เพ่ือความอิสระและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการอุดชองวางในประเด็นที่ กสม. ทํา
ไมได  

- ในสวนของช่ือสถาบันใหมเอาไววายังไมไดสะทอนความรูสึกดานสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง หรือกลาว
อยางถึงที่สุดก็คือ “...คํามันยังไมโดน...”  

- ที่ปรึกษา กสม. ทานหน่ึง ไดกลาววา เห็นดวยกับการจัดต้ังสถาบันใหม เพราะจะเปนการขับเคลื่อน
สังคมบนพ้ืนฐานการวิจัยไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ อีกทั้ง การมีสถาบันที่มุงเนนการพัฒนาระบบและพัฒนา
องคความรูดานสิทธิมนุษชยจะเปนการจัดการและพัฒนาการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอยางย่ังยืน อยางไรก็ดี มี
ขอจํากัดบางประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการไมนําการวิจัยมาขับเคลื่อนใหเปนนโยบาย ดังน้ัน ควรถอด
บทเรียนความลมเหลวหรือขอจํากัดที่มีอยูกอนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาในลักษณะของการจัดต้ัง
สถาบันใหม  
 

 “...ถา กสม. จะขับเคลื่อนองคความรูไปสูระดับหนึ่งจนทาทายความม่ันคงของรัฐไทย กสม. 
จะตองใชความกลาหาญอยางมาก มิเชนนั้นจะตองสลายตัวไปเหมือนที่หลาย ๆ องคกรเคยเผชิญมาแลว
...” 

 
- ผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน กสม. ทานหน่ึง ไดกลาวถึงความจําเปนในการจัดต้ังสถาบันใหมวา 

การจัดต้ังสถาบันใหมจะเปนการสราง “จุดเช่ือมรอยดานสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Hub) เพราะ
สถานะการวิจัยในปจจุบันมีลักษณะกระจัดกระจายและไมไดถูกจัดหมวดหมู อีกทั้ง การทํางานของสถาบันที่
จะถูกจัดต้ังใหมจะเปนการทํางานในลักษณะ “partnership” หรือภาคีเครือขายรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ และ
อยากใหเปนสถาบันที่สามารถแสวงหารายไดดวยตัวสถาบันเอง หรือ “สามารถเลี้ยงตัวเองได” โดยไมตอง
พ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐมากนัก ดวยการหารายไดจากการจัดต้ังหลักสูตรหรือการอบรมตาง ๆ และเปด
ใหผูที่สนใจเขารวม  

- อยางไรก็ดี มีขอสังเกตจากผูเขารวมประชุมวา ถาประเด็นการจัดต้ังสถาบันใหมของ กสม. มี
ความสําคัญอยางมากจนมีอิทธิพลตอการสรางแนวคิดการจัดต้ังสถาบันที่แยกตัวออกมาจาก กสม. แตตอง
แสวงหารายไดดวยสถาบันเองโดยที่ กสม. ไมไดสนับสนุนดานงบประมาณ สุดทายแลว สถาบันที่จะถูกจัดต้ัง
ใหมจะมีความสําคัญหรือไม/ จะเปนการยอนแยงในหลักการหรือไม 

- ผูบริหารจากสํานักงาน กสม. ช้ีแจงวา สถาบันใหมคงไมแยกขาดจาก กสม. โดยสิ้นเชิง โดยอยูภายใต
การกํากับของ กสม. หรืออยูในลักษณะ “...อยูใตปก กสม. ...” สวนการแสวงหารายไดของสถาบันเองน้ัน 
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เพราะไมอยากใหเปนภาระตองบประมาณแผนดิน และสถาบันที่จัดต้ังขึ้นใหมน้ี จะมีทํางานดานการวิจัยที่
คลองตัวมากยิ่งขึ้น เพราะปจจุบัน การทํางานดานการวิจัยของ กสม. มีขอจํากัดดวยกรอบของกฎหมาย  

ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดสะทอนภาพรวมของการศึกษาวิจัยน้ีตอ
ขอซักถามและขอสงสัยตาง ๆ วา โดยหลักการแลว กสม. ควรมีสถาบันที่เปน “think tank” เปนของตนเอง 
สวนรูปแบบและลักษณะของสถาบันที่จะถูกจัดต้ังใหมเปนเรื่องที่ตองทําการศึกษาตอไป (ซึ่งตอนน้ีก็อยูในขั้น
การศึกษาเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดต้ังเทาน้ัน) เพ่ือตอบโจทยหลักวา จะมีประโยชนและความคุมคาใน
การจัดต้ังหรือไม โดยตนคิดวา สถาบันใหมควรมีอิสระจากระบบราชการ เพ่ือใหมีความคลองตัวสูง แตยังตอง
อยูภายใตการกํากับดูแลของ กสม. หรือหากไมไดอยูในลักษณะ “การกํากับดูแล” ก็อาจอยูในลักษณะ 
“mentor” หรือ “trusty” และหากจัดต้ังสถาบันใหมที่มีลักษณะอิสระแยกขาดจาก กสม. อาจสรางความ
เขาใจผิดตอสังคมและสาธารณะวาเปนการจัดต้ังสถาบันดานสิทธิมนุษยชนใหมที่มาแขงกับ กสม. ที่มีอยูเดิม 
  

ผูเขารวมประชุมต้ังคําถามวา การต้ังสถาบันใหมมีกฎหมายรองรับหรือไม และ กสม. มีอํานาจทาง
กฎหมายในการจัดต้ังสถาบันหรือไม และเช่ือวา การจัดต้ังสถาบันใหมยังคงตองอยูภายใตคณะกรรมการสิทธิฯ 
เพราะมีกฎหมายรองรับอยูแลว และการอยูภายใตคณะกรรมการสิทธิ ฯ จะมีความคลองตัวกวาการอยูภายใต 
กสม.  
 

แตผูเขารวมประชุมอีกทานมีความเห็นตางออกไป โดยอยากใหเปนสถาบันที่แยกขาดจาก กสม. แตจะ
สรางภาพลักษณขององคกรในฐานะสินคา (branding)  อยางไร ใหสถาบันไดรับความนาเช่ือถือจากสังคม 
เพราะหากสถาบันใหมไมมีความนาเช่ือถือ การขอความรวมมือในการขับเคลื่อนความรูดานสิทธิมนุษยชนจาก
ภาคประชาสังคมและชุมชนจะไมสามารถเกิดขึ้นได 
 

นอกจากน้ี ผูเขารวมประชุมอีกทานไดแสดงความคิดเห็นวา วัตถุประสงคในการจัดต้ังสถาบันใหมเปน
สิ่งที่ดี อีกทั้ง ยังเปนการเก็บรวบรวมความรูดานสิทธิมนุษยชนที่กระจัดกระจายใหมาอยูในฐานขอมูลเดียวกัน 
และยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม  
 

ผูเขาประชุมอีกทานเสริมวา อยากใหเปนสถาบันที่เนนดานสิทธิมนุษยชนศึกษา การดําเนินนโยบาย
ดานสิทธิมนุษยชนศึกษากับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียนนักศึกษา กลุมขาราชการในหนวยงานตาง ๆ 
เปนตน  

 
2.2 สรุปประเด็น  
จากการประชุมกลุมยอยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังน้ี  
2.2.1 ควรมีการจัดต้ังสถาบันใหม แตจะมีลักษณะ รูปแบบ หรือโครงสรางอยางไร เปนสิ่งที่จะตอง

ทําการศึกษาถึงความเหมาะสมตอไป 
2.2.2 การจัดต้ังสถาบันใหม รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจควรมีลักษณะของการ “เปดพ้ืนที่” หรือเปน 

“พ้ืนที่กลาง” ที่ทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง 
 

3. ภาพการประชมุ  
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4. รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 (เรียงลาํดับตามตัวอักษร) 
  

ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน/องคกร 

1 Tarinee Suravoranon UNDP Thailand 

2 กฤษติยา สวัสดี เจาหนาท่ีศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

3 เกรียงไกร กางกําจัด ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

4 ขนิษฐา วารีนิล ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชน ในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

5 จันทรจิรา โขงคํา ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ี

6 ชนาธิป ตติยการุณวงศ OHCHR 



103 

 

 
ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน/องคกร 

7 ชัชนินทร เวียงนนท ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

8 ชุลีพร เดชขํา สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

9 เฌอปราง วัชรฌานนท ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธาน ี

10 ตูแวปาตีเมาะ นิโวะ ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค 

11 ธนเชษฐ วิสัยจร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

12 ธัญยชนก แดงทน นิติศาสตร มข 

13 ธัญลักษณ นุยสินธุ สํานักงาน กสม. 

14 ธิติวุฒ ิพรภิรมย ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนแหงภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

15 ธีรพงษ หนูไชยแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

16 นฤนาท คุมไพบูลย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

17 น้ําผึ้ง คณาฤทธิ ์ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

18 บุณฑริกา มีชูชีพ Amnesty International Thailand 

19 ประทับจิต นีละไพจิตร OHCHR 

20 พงศธร จันทรเลื่อน มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเปนธรรมทางเพศ 

21 พรศิลป ทนันชัย ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

22 พุทธณี กางกั้น Fortify Rights 

23 ภมร ภูผิวผา ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

24 มณีรัตน มิตรปราสาท  สํานักงาน กสม. (ท่ีปรึกษา กสม. ปรีดา คงแปน) 

25 มุกดา อินตะสาร เครือขายสรางบานแปงเมือง จังหวัดพะเยา / กรรมการอํานวยการศูนย
ศึกษาและประสานงานดานสิทธมินุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

26 วรพร นรเศรษฐวิวัฒน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

27 วราลักษณ นาคเสน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

28 วิชิตศักดิ์ โสมเกษตรนรินทร ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน/องคกร 

29 ศิรินทร อินทรวิชะ ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชน ในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

30 สมชาย เจริญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

31 สมชาย หอมลออ   

32 สุธิตา เลี่ยมแกว ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

33 สุภัทรา นาคะผิว มูลนิธิคุมครองสิทธิดานเอดส 

34 อัจฉรา ฉายากุล สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

35 อารยา ชินวรโกมล ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

36 อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

37 เอกชัย ปนแกว สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

38 เอกลักษณ ภูมิศาสตรา สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

39 โอฬาร ถิ่นบางเตียว ศูนยศึกษาและประสานงานดานสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ภาคผนวก 6 
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน  
ภายใตการกํากับดูแลของ กสม. 

วันศุกรที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผานระบบ Zoom Meeting 
………………………………………………………………….. 

 
1. ผูเขารวมประชุม:  

 ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารและเจาหนาที่ กสม. ผูแทนจากสถาบัน องคกร หรือหนวยงาน
ที่มีภารกิจเก่ียวของกับการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน จํานวน 35 คน (แตรายช่ือที่ลงทะเบียนมีเพียง 32 
คน)  
 
2. รายละเอียดการประชุม :  

สําหรับประเด็นการประชุม แบงออกเปน 2 สวน กลาวคือ 1.) ความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบัน
พัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน และ 2.) สรุปประเด็นสําคัญ โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังน้ี  
 

2.1 ความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบนัพฒันาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน 

ตัวแทนจากหนวยงานอิสระแหงหน่ึง มีความคิดเห็นวา ประเด็นการจัดต้ังสถาบันใหมของ กสม. น้ันมี
ความสําคัญ เพราะเปนการพัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยของ กสม. ใหเปนระบบ และที่มีการกลาวอางอิงการ
จัดต้ังสถาบันพระปกเกลาฯ เพ่ือสะทอนถึงรูปแบบและความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันใหมน้ัน สถาบัน
พระปกเกลามีพระราชบัญญัติในการจัดต้ังเปนของตนเอง กลาวคือ “พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 
2541”3

4 จากการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สถาบันพระปกเกลาจัดต้ังมาแลวเปนระยะเวลา 23 ป โดย
การจัดต้ังสถาบันเปนการคิดคนของฝายการเมืองเพ่ือสรางสถาบันที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปน “คลังสมอง 
(Think tank) ในการปลูกฝงประชาธิปไตยแกสังคม”  
 ในประเด็นถึงรูปแบบการจัดต้ังสถาบันใหมของ กสม. ที่เปนไปไดดวยวา จากรูปแบบการจัดต้ังในแบบ
ที่ 3 สามารถกระทําได เพราะแมสถาบันพระปกเกลาจะมี พรบ. เปนของตนเอง แตก็อยูภายใตการกํากับดูแล
ของประธานรัฐสภา และมีสถานะเปน “...หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการจัด
ระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน
...”4

5 ดังน้ัน การบริหารงานของสถาบันพระปกเกลาจึง “...มีความกึ่ง ๆ ไปหมด...”  
 ทั้งน้ี รูปแบบที่สามารถจัดต้ังไดอยางรวดเร็วคือ การทําใหสถาบันใหมอยูภายใตการกํากูแลของ กสม. 
โดยจัดระบบใหมที่เก่ียวของกับงานวิชาการ และเปลี่ยนช่ือสํานักงานเดิมใหมาเปนคลังสมอง หรือ think tank 
เพราะจากสถานะของงบประมาณแผนดินที่มีภาระทางการคลังคอนขางมาก จึงเปนเรื่องยากที่จะสราง

                                           
4 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2541, https://www.kpi.ac.th/media/user/files/pdf/public_pdf/website-
file/02/2.1.pdf 
5 เปนการคนควาเพ่ิมเติมท่ีขยายประเด็นจากการสัมภาษณของผูวิจัย สามารถดูเพ่ิมเติมไดจาก มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2541, เพ่ิงอาง. 
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หนวยงานใหม จึงเสนอให กสม. จัดระเบียบองคกรใหม (reorganize) มากกวาที่จะเปนการจัดต้ังสถาบันใหม 
อีกทั้ง จากหลักการของภารกิจของสถาบันใหมที่กระทําใน 2 ดานคือ 1.) งานวิจัย และ 2.) การจัดหลักสูตร
อบรม ซึ่งสําหรับตนมีความคิดเห็นวา สถานะดังกลาวมีความคลายคลึงกับสถาบันพระปกเกลา ดังน้ัน หากจะ
จัดต้ังสถาบันที่มีอํานาจหนาที่และภารกิจที่คลายคลึงกับสถาบันพระปกเกลาก็ตองมีการรางพรบ. ใหมเปนการ
เฉพาะ และ “...แมวาจะมีแนวคิดหรือหลักการที่ดี แตก็อาจจะเปนไดยาก...” 
  ในดานขอจํากัดของการดําเนินภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ไดแสดงความคิดเห็นวา “หนวยงานทุก
หนวยงานมีขอจํากัดเหมือนกันหมด และที่นําเสนอมา...เปนขอจํากัดที่ทุกหนวยงานประสบเหมือนกัน” และ
สําหรับขอจํากัดของ กสม. ประชาชนไมไดรับรูถึงการทํางานของ กสม. หรือแมกระทั่ง ไมรูวาในพ้ืนที่มีศูนย 
กสม. ดวย ดังน้ัน จึงอยากใหเริ่มหรือเนนการประชาสัมพันธการทํางานของ กสม. กอน  
  สําหรับขอคําถามที่วา กองทุนพัฒนาประชาธิปไตย อยูภายใต พรบ. ววน. ใหมหรือไม/ และ
สถาบันพระปกเกลาไดรับผลกระทบหรือขอจํากัดจาก พรบ. ฉบับนี้ดวยหรือไม สถาบันพระปกเกลาไมมี
ขอจํากัดในลักษณะดังกลาว เพราะการขอทุนใชงบประมาณแผนดิน แตปญหาที่พบคือ มักโดนตัดงบประมาณ
และทําใหงบประมาณในการดําเนินการวิจัยไมเพียงพอ จึงตองขอสนับสนุนงบเพ่ิมเติมจาก “กองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพรประชาธิปไตย”5

6 ซึ่งกองทุนน้ีจะหางบประมาณเพ่ือมาเติมกองทุนทุกป และจากภารกิจของ
สถาบันพระปกเกลาในการทําวิจัย หรือรับจางทําวิจัยใหแกหนวยงานภายนอก เมื่อมีรายไดจากการดําเนิน
ภารกิจดังกลาวก็จะหักสวนหน่ึงของรายไดเขากองทุนประมาณรอยละ 15  

ผูเช่ียวชาญดานกฎหมายทานหน่ึง ไดแสดงความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันใหม
ของ กสม. โดยอยากให กสม. กลับไปทบทวนภารกิจเมื่อแรกจัดต้ังวา “...กสม. ต้ังขึ้นมาเพ่ืออะไร และมีฐานะ
อะไร...”  เพราะโดยหลักการพ้ืนฐานแลว กสม. มีสถานะเปนองคกรอิสระ ดังน้ัน การดําเนินงานตาง ๆ จึงตอง
อิสระจากรัฐ และจากที่มีการยกตัวอยางการจัดต้ังสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 
หรือ TIJ เพ่ือเปรียบเทียบความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันใหมของ กสม. น้ัน ในสภาพความเปนจริง TIJ ก็
อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ซึ่งมีปญหาดานความอิสระขององคกรเชนกัน ดังน้ัน การจัดต้ังในรูปแบบของ
องคการมหาชนจึงอาจไมตอบสนองตอความตองการหลักของ กสม. อีกทั้ง วัตถุประสงคขององคกร และ
โครงสรางอํานาจหนาที่ที่ทับซอนจึงกลายเปนปญหาเชิงระบบ   

และจากการที่มีการหยิบยกรูปแบบของสถาบันพระปกเกลาเพ่ือหาความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบัน
ใหมขางตนน้ัน หากจะนําสถาบันพระปกเกลามาเปนตนแบบเพ่ือถอดบทเรียนในการจัดต้ังสถาบันใหม หรือ 
“ต้ังเปนตุกตาในการถอดโมเดล” ก็จะประสบปญหาอีกเชนกัน เพราะ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ที่บัญญัติวา “รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเทาที่จําเปน...กอนการตรากฎหมายทุก
ฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยาง
รอบดานและเปนระบบ...” 6

7 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา กอนการตราขอกฎหมายใหม ตองมีการ
ประเมินตรวจสอบขอกฎหมายเดิมที่มีอยูกอน เพ่ือไมใหเกิดการทับซอนของขอบังคับที่จะนําไปสูภาระของ
ประชาชนที่เกินสมควร ซึ่งจากกรณีน้ีจะพบวา โครงสรางอํานาจและภารกิจของสถาบันใหมอาจทับซอนกับ 
TIJ ดังน้ัน การจัดต้ังสถาบันใหมจึงอาจไมมีประสิทธิภาพและศักยภาพที่เพียงพอในการจัดต้ัง  
 ทั้งน้ี หากพิจารณาในเชิงรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ จะพบวา ภารกิจดานการสนับสนุนงานวิจัยของ 
กสม. หายไป หรือไมไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (รธน. ป 60) ดังน้ัน อํานาจหนาที่และภารกิจ

                                           
6 ดูเพ่ิมเติมไดจาก พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2540, อางแลว 
7 มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, https://www.parliament.go.th/section77/survey_about.php 
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ของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงเนนที่งานดานการตรวจสอบการทํางานดานสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ มากกวาการผลิตสรางและเผยแพรองคความรูใน แตหากมองยอนกลับไปตามเสนทางประวัติศาสตร
ดวยกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเปรียบเทียบจะพบวา ในอดีตน้ัน กสม. มี “สํานักวิจัย” ที่ปฏิบัติภารกิจ
ดานน้ีอยู แตปจจุบันถูกยุบและมีสถานะเพียง “กลุมงานดานการวิจัย” เทาน้ัน ซึ่งสําหรับตนแลวจึงมีความ
แปลกใจที่นําไปสูการต้ังคําถามวา “แตกอนทําไมถึงยุบสํานักวิจัยไป แตปจจุบันถึงตองการที่จะใหมี”  
 แตหากประสงคใหสถาบันใหมเปนองคกรอิสระ อาจจะตองศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบขององคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญอ่ืน ๆ ซึ่งองคกรอิสระมีหนาที่หลักในการตรวจสอบองคกรของรัฐ ซึ่งเทาที่ความ
เช่ียวชาญของตนมีคือองคกรอิสระอ่ืน ๆ ไมมีการจัดต้ังสถาบันที่มีอํานาจแยกขาดจากหนวยงานตนสังกัดตามที่ 
กสม. ตองการจัดต้ังสถาบันใหมเลย ดังน้ัน สําหรับความเปนไปไดคือ การแบงสวนราชการภายในที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของ กสม. นาจะตอบโจทยความตองการและเปนไปไดมากที่สุด โดยอาจทําการศึกษาและวิจัย
เปนอีกโครงการหน่ึงที่แยกจากการศึกษาน้ี และเนนการศึกษาที่การสรางบุคลากรของ กสม. ใหเปนนักวิจัย 
และกระบวนการสงเสริมทักษะการวิจัย 
 สวนในดานของความตองการในการจัดต้ังสถาบันใหมเพ่ือแสวงหารายไดน้ัน อาจจะตองทําการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเด็นน้ี แตในอีกดานหน่ึง มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 7

8 ไดใหอํานาจแก กสม. ในการจัดจางบุคคลภายนอกให
ดําเนินการวิจัยเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ กสม. ได แตเน่ืองดวยภูมิทัศนของการวิจัยในสถานการณปจจุบันน้ัน
เปลี่ยนแปลงจากการตราและประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2562 8

9 ซึ่งทําใหการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือการดําเนินการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ตองขึ้นตรงตอ สกสว. 
และพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยังมุงเนนใหบุคลากรภายในเปนผูดําเนินการศึกษาวิจัยดวยตนเอง จึงมีขอ
กังวลวา กสม. จะสามารถจัดต้ังงบและขออนุมัติโครงการวิจัยโดยวาจางบุคคลภายนอกใหเปนผูดําเนินการวิจัย
แทนไดหรือไม   

ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาวเสริมในประเด็นความเปนไปไดตอการจัดต้ัง
สถาบันใหมในเชิงกฎหมายวา การจะจัดต้ังสถาบันหรือองคกรตามกฎหมาย ไมไดพิจารณาที่หลักการแตเพียง
อยางเดียว โดยเฉพาะมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปนเกณฑหรือมาตรวัดที่สําคัญ อีกทั้ง ยังมี
ปญหาดานงบประมาณ ซึ่งจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญไดสรางเง่ือนไขตอกระบวนการในการกลั่นกรองขอ
กฎหมายเพ่ือไมใหเกิดความซับซอนในการออกกฎหมายหรือการต้ังหนวยงานใหม ซึ่งในกรณีขางตน จะตองมี
การพิจารณาโดยละเอียดโดยทุกฝายตองมาน่ังคุยกัน และสกัดแกนแทของการจัดต้ัง และตองพิจารณาบริบท
แวดลอมดวย 

แตหากเปนการจัดต้ังสถาบันหรือหนวยงานภายใน (ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ กสม. – โดยผูวิจัย) 
จะมีปญหาหรือขอจํากัดในเชิงกฎหมายนอยมาก ซึ่งหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนดานการวิจัยของ กสม. จะ
เปน “...หนวยที่เพ่ิมเติมเขามา...” ดังน้ัน จึงเสนอเพ่ิมเติมวา “อยากให กสม. ทําวัตถุประสงคแรกดานการ
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานสิทธิมนุษยชนใหสําเร็จกอน และคอยขยายผลตามความตองการ” สวนขอ
คําถามที่วา กสม. มีความเปนไปไดในการจัดต้ังกองทุนตามแนวทางที่ 3 หรือไม ? จําเปนตองยอนกลับไป
ทบทวนกฎหมายวา กสม. มีอํานาจหนาที่ในการขอจัดต้ังกองทุนหรือไม ถาหากมีขอกฎหมายบัญญัติหรือให

                                           
8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560,  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/123/1.PDF 
9 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562, 
https://www.mhesi.go.th/index.php/aboutus/legal-all/74-act/2205-ryeryrt.html 
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อํานาจไวก็สามารถกระทําได และแม กสม. จะมีอํานาจในการใชจายเงินงบประมาณแตก็ตองพิจารณา
วัตถุประสงคของการใชจายวาเปนไปตามกรอบของขอกฎหมายหรือไม เปนไปตามกรอบของกฎหมาย ขอ
กฎหมายในปจจุบัน   

ตัวแทนจากหนวยงานอิสระอีกทานหน่ึงไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา การจัดต้ังสถาบันในรูปแบบแรก
นาจะเปนไปไดมากที่สุด แตก็ปฏิเสธไมไดวายังมอุีปสรรคหรือขอจํากัดบางประการเพราะยังขัดกับขอกฎหมาย
ที่ถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญบางมาตรา จึงอยากเสนอรูปแบบของการจัดต้ังสถาบันใหมในอีกลักษณะหน่ึง
กลาวคือ การจัดต้ังโครงการเพ่ือศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดาน
สิทธิมนุษยชน โดยโครงการดังกลาวมีลักษณะช่ัวคราวและมีวัตถุประสงคเพ่ือทดลองจัดต้ัง มีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานประมาณ 2 – 3 ป  

การจัดต้ังโครงการช่ัวคราวจะเปนการทดลองการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธ์ิ 
เพ่ือถอดบทเรียน หาผลกระทบ ผลสะทอน และผลสะเทือนจากการจัดต้ังสถาบันใหมในภาพอนาคต เพ่ือให
เห็นถึงความสําคัญของการมีอยูของสถาบันใหม  

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนดานสิทธิมนุษยชน กลาววา จากการที่สถาบัน ได
รวมงานและสานภารกิจดานสิทธิมนุษยชนกับ กสม. มาเปนระยะเวลานานและไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของ 
กสม. มาโดยลําดับ จึงเสนอให กสม. กลับไปพิจารณาถึงภารกิจหลักของ กสม. กอนวา “ในแตละปหรือแตละ
ชวงน้ัน กสม. อยากผลักดันหรือมุงที่ประเด็นอะไร เพราะตองพิจารณาดวยวา ทรัพยากรบุคคลมีความพรอมใน
การทํางานวิจัยหรือไม”  อีกทั้ง อยากใหพิจารณากอนวา “อะไรคือจุดเดน หรือความสามารถ (competency) 
ของ กสม. ที่ตองการใหประชาชนรับรู...หรือตองการมีภาพลักษณแบบใดในสายตาประชาชน...และเปน
ประเด็นเรื่องใด” ซึ่ง กสม. อาจนําจุดเดนน้ีมาถอดบทเรียนหรือสรางงานวิจัยกอน  
 กสม. มีภารกิจที่จะตองดําเนินการในลักษณะบูรณาการหรือสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยูแลว 
แต กสม. เคยพิจารณาหรือทบทวนภารกิจน้ีบางหรือไม ดังน้ัน อยากใหดําเนินการในลักษณะบูรณาการกับ
ภาคีเครือขายและหนวยงานภานในกอน แลวถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่โดดเดนซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ 
กสม. ที่มีฐานะเปน “สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (National Human Rights Institution: NHRI) ไมใช
สถาบันการศึกษา”   
 ทั้งน้ีภารกิจของ กสม. อาจแบงไดเปน 2 มิติคือ 1.) การปกปองคุมครอง (protection) และ 2.) การ
ปองปรามปองกัน (prevention) ซึ่ง ตนยังไมเห็นภาพภารกิจของ กสม. ในมิติการปองปรามปองกันที่ชัดเจน 
แตก็ตองยอมรับวา หนวยงานอ่ืน ๆ ไมสามารถเขาถึงพ้ืนที่ ขอมูล หรือกลุมเปาหมายเชิงลึกไดอยาง กสม. หรือ
กลาวโดยสรุป กสม. มีความโดดเดนในการเขาถึงขอมูลและกลุมเปาหมายการวิจัยมากกวาหนวยงานอ่ืน ๆ 
ดังน้ัน ตนจึงมีความคิดเห็นวา อยากให กสม. เตรียมความพรอมและประเมินความพรอมดานองคความรูหรือ
ทรัพยากรตาง ๆ เสียกอน กอนที่จะขยายผลการดําเนินงานใหเปนสถาบันหรือองคกรที่ กสม. ตองการ  
 ทั้งน้ี ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดสะทอนความคิดเห็นตอขอคําถามใน
การจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนมี 2 ประเด็นที่จะตองพิจารณา คือ 1.) สิ่งที่
เปนไปได และ 2.) สิ่งทราควรจะเปน   
 สําหรับประเด็นที่ 1 สิ่งที่เปนไปไดน้ัน กสม. สามารถดําเนินการไดทันที แตก็มีขอจํากัดเรื่องการ
บริหารจัดการ อีกทั้ง ระเบียบการบริหารจัดการและการจัดซื้อจัดจางในแบบเดียวกับระบบราชการก็เปน
อุปสรรคสําคัญตอการดําเนินงานของ กสม. เชนกัน และแมวา สํานักงาน กสม. จะมีหลายกลุมงาน แตก็มี
ขอจํากัดดานบุคลากรที่ไมมีทักษะและความรูดานการทําวิจัย ดังน้ัน จึงเปนปญหาเชิงระบบที่ กสม. เผชิญอยู 
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 นอกจากน้ี จากสถานการณดานสิทธิมนุษยชนที่มีความหลากหลายและมีพลวัต หากขอมูลนําเขา 
(inputs) มีลักษณะแบบเดิม ที่นําเขาสูกระบวนการแบบเดิม (processes) ผลลัพธ (outputs) ก็จะเหมือนเดิม 
จากที่กลาวมาขางตน กสม. จึงมีความตองการที่จะไดรับสิทธิอํานาจ (mandate) เพ่ือ “...สรางองคความรูที่
เปนกลาง เพ่ือที่จะอธิบายไดวา ทําไมซายถึงสําคัญ ขวาถึงสําคัญ...” ดังน้ัน องคความรูบริสุทธ หรือปราศจาก
สิ่งเจอปน (pure knowledge) จึงมีความสําคัญและเปนที่มาของความตองการในการจัดต้ังสถาบันใหม   
 อีกทั้ง กระบวนการเพ่ือขออนุมัติโครงรางและงบประมาณการวิจัยในปจจุบัน ตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 2 ป จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา กระบวนการขออนุมัติโครงการและงบประมาณมีความ
ลาชาอยางมาก ซึ่งสุดทายแลว ประเด็นวิจัย หรือสภาพของปญหาที่เปนสารต้ังตนของการวิจัยอาจไม
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง เชน กรณีเรื่องการปฏิรูปตํารวจ เปนตน โจทยสําคัญคือ “จะทําอยางไรใน
การ “หาความสมดุล (balance) ระหวางเริ่มทําไดกอน และไมทําแบบเดิม...เพ่ือสรางความรูที่มีความเปน
กลางที่มากพอและสงคืนสูสังคม”    

เชนเดียวกัน ผูบริหารอีกทานหน่ึงของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดกลาวเสริม
ประเด็นวา สถานะและความตองการในการจัดต้ังสถาบันใหม เพราะวาอยากไดองคความรูที่จะนํามาใช
สนับสนุนการดําเนินภารกิจในทุกมิติของ กสม. อีกทั้ง ตองการตอบโจทยแกสังคมในมิติสิทธิมนุษยชนดวย 
และเปนแหลงสืบคนดานสิทธิมนุษยชนไดอยางทันเหตุการณและเหมาะสมกับกาละและเทศะ นอกจากน้ี มี
ความตองการที่จะใหสถาบันใหมเปนกลไกในการกระตุนการทํางานแก กสม. และหนวยงานภายในตาง ๆ ใน
การดําเนินภารกิจดานการวิจัยที่เก่ียวของกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน กลาวโดยสรุปก็คือ “อยากใหสถาบัน
มีความคลองตัวมากย่ิงขึ้น และปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระจากระบบราชการ อีกทั้ง ยังสามารถหาเงินเลี้ยง
ตัวเองได”   

นอกจากเจาหนาที่ระดับผูบริหารของ กสม. จะสะทอนประเด็นความตองการในการจัดต้ังสถาบันใหม
แลว เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของสํานักงาน กสม. ไดสะทอนความตองการตอการจัดต้ังสถาบันใหมวา 
สาเหตุที่เจาหนาที่ของ กสม. ตองการสถาบันใหมเพราะวา (1.) อยากใหมีหนวยงานที่มีลักษณะเปนคลังสมอง 
หรือ think tank ในการขับเคลื่อนภารกิจดานสิทธิมนุษยชนในมิติสังคม อีกทั้ง (2.) อยากใหสถาบันใหมเปน
หนวยงานที่ดําเนินภารกิจดานบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) และสราง
เครื่องมือกลไกในการเผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชน และ (3.) แมวา กสม. จะมีระบบการดําเนินภารกิจ 
(functions) แตระบบบางอยางก็ไมสามารถตอบสนองตอการเช่ือมโยงและบูรณาการกับรระบบอ่ืน ๆ ใหเปน
ระบบที่ใหญกวาและมีประสิทธิภาพมากกวาได จึงอยากไดสถาบันที่เช่ือมโยงการทํางานดานสิทธิมนุษยชนใน
ทุกมิติ    

และจากการที่มีผูทรงคุณวุฒิทานอ่ืน ๆ ไดกลาวหยิบยกสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
(องคการมหาชน) หรือ TIJ เพ่ือใชอางอิงและเปรียบเทียบถึงความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบ
และองคความรูดานสิทธิมนายชน ตัวแทนจาก TIJ ไดสะทอนภาพการทํางานของ TIJ เพ่ือใหเกิดความกระจาง
ชัดวา แมวาการดําเนินงานของ TIJ จะมีความคลองตัวและความสะดวกในการปฏิบัติงาน (ในฐานะที่เปน
องคการมหาชน – โดยผูวิจัย) แตก็ไมมีอิสระหรือความคลองตัวในเชิงนโยบาย เพราะตองอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงยุติธรรม อีกทั้ง ดานงบประมาณ TIJ ยังตองปฏิบัติตามระเบียบราชการเหมือนหนวยงาน
อ่ืนๆ   

ในดานยุทธศาสตรขององคกร แมวา TIJ จะเปนองคกรอิสระ แตก็ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงยุติธรรม แตอาจมีสิ่งที่แตกตางจากหนวยงานอ่ืน ๆ กลาวคือ TIJ ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐ ซึ่งงบประมาณดังกลาว TIJ ไมตองสงคืนเมื่อสิ้นปงบประมาณ และสามารถนํามาใชวางแผนใน
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การดําเนินโครงการของปงบประมาณถัดไป หรือปอ่ืน ๆ ได จากที่กลาวมาขางตน ดวยการสนับสนุนดาน
งบประมาณที่แตกตางจากองคกรอ่ืน ๆ ทําใหการดําเนินงานของ TIJ มีความอิสระบางประการในการ
ปฏิบัติงานที่มากกวาหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ  

สําหรับกองทุนที่เขามาหนุนเสริมการทํางานของ TIJ น้ัน TIJ ยังไมมีกองทุนที่มีลักษณะของการจัดต้ัง
ที่ชัดเจน เปนแตเพียงความรวมมือในการดําเนินการวิจัยระหวางองคกรกับภาคีเครือขายในตางประเทศเทาน้ัน
 ทั้งน้ี ผูอํานวยการกลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ได
สะทอนภาพการดําเนินการวิจัยของ กสม. ในปจจุบันวา การดําเนินงานวิจัยของ กสม. ตองอยูภายใตการกํากับ
ของ สกสว. โดยมีบุคลากรของ กสม. เปนผูดําเนินการวิจัยดวยตนเอง และภูมิทัศนดานการวิจัยเชนน้ีดําเนินมา
ต้ังแตป 2564 และแมวาจะเปนกลุมงานของ กสม. ที่มีภารกิจทางดานการศึกษาวิจัยโดยตรง แตก็ประสบ
ปญหาความยุงยากหลายประการต้ังแตการของบประมาณไปจนถึงการดําเนินการวิจัยที่บุคลากรจะตองเปน
ผูกระทําเองทั้งหมด 
 ในดานกําลังพล แมวาจะสามารถโอนถายกําลังพลจากหนวยงานภายในอ่ืน ๆ หรือกลุมงานอ่ืน ๆ ให
เขามาชวยสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยได แตการมีสถาบันใหมจะชวยลดอุปสรรคที่กลุมงานวิจัยกําลังเผชิญ
อยู และจะทําใหภารกิจดานการวิจัยมีความคลองตัวมากย่ิงขึ้น แตอุปสรรคหรือขอจํากัดที่สําคัญที่สุดคือ การ
ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความเช่ียวชาญในการดําเนินการวิจัย ดังน้ัน จึงอยากให “...ปลดล็อกระเบียบเพ่ือ
ความคลองตัวในการวิจัย และการสรางภาคีเครือขายกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินภารกิจดานการวิจัยดาน
สิทธิมนุษยชน...” ดังน้ัน ความเปนไปไดมากที่สุดก็คือการจัดต้ังสถาบันใหมใหเปนหนวยงานภายใน “ที่มีความ
อิสระมากย่ิงขึ้น...แตก็ยังมีความคาดหวังที่มากกวาระบบราชการ หรือกฎหมายจะรองรับได...” ตนจึงเห็นดวย
ดังที่มีผูทรงคุณวุฒิไดนําเสนอใหมีการทดลองจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนใน
ลักษณะโครงการทดลองที่มีลักษณะช่ัวคราวและขยายผลของการศึกษาเปนระยะ หรือตามลําดับขั้น เพ่ือ
ศึกษาในดานผลกระทบจากการจัดต้ังสถาบัน และลดขอจํากัดทางดานกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการจัดต้ัง
สถาบัน แตตนขอกลาวเสริมวามีขอจํากัดทางกฎหมายบางประการที่ไมสามารถดําเนินการแกไขไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25609

10 (พรบ. 
จัดซื้อจัดจาง)  

จากที่รับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดต้ังสถาบันใหม ตัวแทนจาก
สถาบันพระปกเกลา ไดกลาวเสริมวา ทุกหนวยงานที่มีภารกิจดานการวิจัยและที่ใชงบประมาณแผนดินตางก็
ประสบปญหาเรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจางเชนกัน เพราะการวิจัย “...เปนเรื่องของการจางทําของ” และแมจะ
มีเงินสนับสนุนจากกองทุนอ่ืน ๆ แตก็ตองถูกตรวจสอบโดยภาครัฐเชนกัน สําหรับตนจึงต้ังคําถามตอการศึกษา
น้ีวา ในความเปนจริงแลว โจทยวิจัยน้ีมีวาระซอนเรน (hidden agenda) ที่อยากจะผลักดันการจัดต้ังสถาบัน
ใหมที่ไมอยูภายใตการกํากับของระบบราชการ ก็เพราะวาไมมีบุคลากรและองคความรูที่มากพอใชหรือไม? 
หรือหากกลาวอยางตรงไปตรงมาวา การที่ กสม. “...อยากไดคนเพ่ิม อยากไดความอิสระในการทํางาน อยาก
ไดประสิทธิภาพในการทํางาน...” อาจจะตองพิจารณาในสภาพความเปนจริงวา จะสามารถทําไดหรือไม ใน
สภาวะที่งบประมาณเปนขอจํากัด นอกจากน้ี “ความพยายามที่จะไดในสิ่งที่อยากได...ดูเปนสิ่งที่จะยาก
เหลือเกิน...การปฏิรูปประเทศพยายามจะลดขนาดขององคกร การจัดต้ังสถาบันใหมจึงมีความเปนไปไดยาก” 
ดังน้ัน ปญหาที่แทจริงคือ “ระบบงบประมาณเปลี่ยน เจาหนาที่ดําเนินการวิจัยไมได จึงอยากใหมีการจัดต้ัง

                                           
10 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 2560/A/024/13.PDF 
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สถาบันใหม” และหากจัดต้ังสถาบันหรือหนวยงานภายในดวยการจัดระเบียบองคกรใหม กสม. ก็จะไดผลลัพธ
ในเชิงรูปแบบของสถาบันตามที่ตองการ แตผลลัพธเชิงคุณภาพจะยังไมบรรลุผล เพราะอาจจะตองใชเวลาใน
การเพ่ิมทักษะดานการวิจัยใหแกบุคลากร  
 ตัวแทนสถาบันพระปกเกลาอีกทานหน่ึง ไดกลาวเสริมประเด็นวา ในสภาพความเปนจริง สถาบัน
พระปกเกลาก็ประสบปญหาเชนกัน และ “...เปนสิ่งที่เราตองยอมรับ...”  สําหรับสถาบันพระปกเกลา สิ่งที่
สามารถกระทําไดในการแกไขขอจํากัดดังกลาวก็คือ สงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยดวยตนเอง และใหอยูภายใต
กรอบของสถาบันพระปกเกลาเปนหลัก เพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจาง ผลสะเทือนที่ตามมาคือ 
ทําใหสถาบัน ฯ มีจํานวนงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น แตก็ตองกลาวอยางตรงไปตรงมาวา สถาบัน ฯ และนักวิจัยของ
สถาบัน ฯ ยังตองพ่ึงพอระบบจัดซื้อจัดจางอยูบางแตไมใชองคประกอบหลักของการดําเนินการวิจัย อาทิ การ
เขาถึงขอมูล และการทําวิจัยภาคสนาม เปนตน จากที่กลาวมาขางตน การดําเนินการวิจัยดวยตนเองน้ัน “...จะ
เปนเกราะที่คุมครองตัวเองอยูแลว...และองคกรจะใหความสําคัญกับเราในลักษณะที่ไมสามารถขาดเราได...”   
 สําหรับประเด็นการจัดต้ังสถาบันใหมในลักษะของโครงการช่ัวคราวที่มีลักษะทดลองน้ัน อยากให 
กสม. พิจารณาในมุมมองระยะยาว หรือในมุมมองที่กวางขวางขึ้น มิใชพิจารณาแตในกรอบความตองการ 
เพราะ กสม. มีสถานะเปน “ศูนยรวมภารกิจดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ” ดวย ดังน้ัน จึงอยากให กสม. ให
ความสําคัญหรือเพ่ิมประเด็นเชิงนโยบายดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (International Human Rights) 
และเช่ือมโยงการทํางานกับภาคีเครือขายดานสิทธิมนุษยชนของประเทศอ่ืนๆ   

ในดานความตองการความอิสระในการทํางานขององคกรในรูปแบบเดียวกับสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute :TDRI) น้ัน ในบางกรณี ตนก็อยากให
สถาบันพระปกเกลาเปนองคกรในระบบขาราชการ เพราะ “...เหน่ือยกับการหาเงิน...” ดังน้ัน “ถาอยากได
ความอิสระ...ตองหาเงินเอง แตถาไมอยากหาเงินเอง...ก็ตองอยูภายใตการกํากับของ กสม.”  

ทั้งน้ี ภายหลังจากการประชุมกลุมยอย ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดงความ
คิดเห็นเปนลายลักษณอักษรตอการจัดต้ังสถาบันใหม ซึ่งผูวิจัยเห็นวา เปนความคิดเห็นที่มีประโยชนตอ
การศึกษาน้ี จึงไดรวบรวมความคิดเห็นของตัวแทนทานน้ีไวในรายงานฉบับน้ีดวย โดยมีความเห็นดังน้ี วิธีการ
จัดต้ังสถาบันใหมที่เปนไปไดงายที่สุดและรวดเร็วที่สุดคือ การจัดต้ังเปนหนวยงานภายในของ กสม. โดยการ
แกไขประกาศ เรื่อง แบงสวนหนวยงานของ กสม. (เปรียบเทียบกับสํานักงาน ปปช.) ซึ่งไมกับขัดหลักการตาม 
พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 เน่ืองจากมาตรา 48 (3) 
กําหนดวา “ใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจหนาที่ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสนับสนุนใหมีการวิจัย
เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ...” 10

11 อยาไรก็ตาม หากเห็นวาการจัดต้ังในลักษณะน้ียังไมตอบโจทยกับ
วัตถุประสงคและภารกิจงานที่ตองการ ก็อาจขยับขยายในรูปแบบอ่ืนไดโดยตองมีเหตุผลความจําเปนจากงาน
ศึกษาและวิจัยเพ่ือสนับสนุนและรองรับการจัดต้ังสถาบันใหมน้ีตอไป 

ทั้งน้ี หากมีการจัดต้ังเปนหนวยงานหรือสถาบันที่แยกตัวออกจาก กสม. และมีฐานะเปน “นิติบุคคล” 
ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ กสม. ที่มีทั้งงบประมาณ บุคลากร และมีรายไดเปนของตนเอง ในกรณีน้ีอาจ
ตองพิจารณาจากอํานาจหนาที่ของ กสม. ตาม พรป. วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวามีอํานาจ
หนาที่ในการจัดต้ังหนวยงานในลักษณะน้ีไดหรือไม ซึ่งในเบ้ืองตน เห็นวา กสม. ไมมีอํานาจในการจัดต้ังสถาบัน
ใหมในลักษณะดังกลาว แตหากจะจัดต้ังองคกรใหมในลักษณะเชนน้ี จะตองไปแกไขกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพ่ือให กสม. มีอํานาจในการจัดต้ังหนวยงานขึ้นมา หรืออาจตราเปน
                                           
11 พระราช บัญญั ติประกอบรั ฐ ธ ร รม นูญว า ด วย สํ า นัก ง านคณะกรรมการ สิทธิ ม นุษยชนแห ง ช า ติ  พ . ศ .  2560 ,  น .  17 , 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/123/1.PDF 
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กฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาอีกฉบับหน่ึง เพ่ือใหเกิดอํานาจในการจัดต้ังสถาบันใหม แตทั้งน้ี สถาบัน
ใหมตองไมมีอํานาจทับซอนกับ กสม. ทั้งน้ี การตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติตองเปนไปตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย ดังน้ัน ในกรณีน้ี “...เปนเรื่องยุงยากและตองผานสภา...” 

การจัดต้ังสถาบันใหมในอีกรูปแบบหน่ึงโดยมีฐานะเปน “องคการมหาชน” น้ัน จะตองไปพิจารณา
หลักการตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 254211

12 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยการจัดต้ังน้ันตองออกเปน
พระราชกฤษฎีกา ฯ ซึ่งจะมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา โดยกิจการที่จะจัดต้ังเปน
องคการมหาชนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาของ “คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการ
มหาชน” และไมเกี่ยวของกับกฎหมายของ กสม. และไมไดอยูภายใตกํากับดูแลของ กสม. 

ทั้งน้ี หากประสงคที่จะจัดต้ังสถาบันใหมใหมีลักษณะเปน “มูลนิธิ” การจัดต้ังมูลนิธิเปนการจัดต้ังโดย 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 110 – 13612

13 โดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็สามารถจัดต้ังขึ้นมาได 
ซึ่งในกรณีที่ตองการจัดต้ังสถาบันใหมใหอยูในลักษณะมูลนิธิก็สามารถเปรียบเทียบไดกับ “มูลนิธิพัฒนาและ
วิจัยกระบวนการยุติธรรมของศาลปกครอง” 13

14 เปนการจัดต้ังขึ้นมาโดยเอกชนรายหน่ึงแตมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เขามาสนับสนุนงานของศาลปกครอง เชน การจัดอบรม และรับงานวิจัย เผยแพรงานวิชาการของศาลปกครอง 
ซึ่งศาลปกครองไมไดจัดต้ังมูลนิธิน้ีขึ้นตามกฎหมายศาลปกครอง และไมไดอยูภายในกํากับดูแลหรือเปน
หนวยงานภายในของศาลปกครองแตอยางใด 
 
2.2 สรปุประเด็น   

 จากการประชุมเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะถึงความเปนไปไดในการ
จัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ผูวิจัยขอสรุปประเด็นดังตารางที่ 1 : แสดงความ
ตองการ ขอจํากัด และความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนโดย
ในรายละเอียดจะขอนําเสนอในลําดับถัดไป   
 

                                           
12 พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542, http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=745399&ext=htm 
13 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, น. 22 – 28, http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB03/%BB03-20-9999-update.pdf 
14 ดูเพิ่มเติมไดจาก ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดต้ัง "มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0D/00142344.PDF 
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ตารางที่ 1 : แสดงความตองการ ขอจํากัด และความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน 
ความตองการ ขอจํากัด ความเปนไปได 

ระดับองคกร : 

เปนองคกรอิสระที่มีลักษณะเปน “National Human 
Rights Think-tank” ที่มีความคลองตัวในการดําเนินงาน
วิจั ยด านสิ ท ธิม นุษยชน  และมี ร ะบบการจั ดส ร ร
งบประมาณ หรือหารายไดดวยตนเอง  

ขอจํากัดในเชิงกฎหมาย :  

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 77  

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 
2560 

• พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการสงเสริม
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 

• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

ขอจํากัดดานสภาพแวดลอมภายนอกองคกร :  

• ภาระทางการคลังของงบประมาณแผนดิน 

ทางเลือกที่ 1 : 

เปนหนวยงานภายในของ กสม. ที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบองค
ใหม (reorganize) โดยการแกไขประกาศ เรื่อง แบงสวนหนวยงาน
ของ กสม. 

ทางเลือกที่ 2 :  

การสรางโครงการทดลองที่มีลักษณะช่ัวคราว – pilot project 
เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพและประเมินความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบัน
ใหม  

* ขั้นตอนที่ 0  ขั้นตอนที่ 1  

ทางเลือกที่ 3 : 

การจัดต้ังสถาบันใหมในลักษณะ “องคการมหาชน” โดยจัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
แตตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชน  

ทางเลือกที่ 4 :  

การจัดต้ังสถาบันใหมในลักษณะ “มูลนิธิ” โดยจัดต้ังตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 110 – 136  

ระดับเจาหนาที่ : บุคลากรไมมีความรูและทักษะในการดําเนินการวิจัย - จัดฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะในการดําเนินการวิจัย 
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ความตองการ ขอจํากัด ความเปนไปได 

มีทักษะและองคความรูการวิจัยดานสิทธิมนุษยชน  - มุงสงเสริมใหบุคลากรเปนผูปฏิบัติการวิจัยดวยตนเอง  

- ยกระดับภาระงานดานการวิจัยใหเปนสวนหน่ึงของการเติบโตใน
สายอาชีพ (career paths)  

 



3. รายชื่อผูเขารวมประชุม (เรยีงตามตัวอักษร) 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สังกัด 
1 กุลภัสสรณ คัมภีรญานนท นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมงานเสนอแนะการแกไขปรับปรุงกฎหมายสํานัก

กฎหมาย 
2 จรรยา แผนสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สํานักกิจการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน 
3 จันทกานต เชิดชู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

4 จุมพล ขุนออน ผูอํานวยการกลุมงานติดตามและสารบบสํานวน 

5 ชุลีพร เดชขํา สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

6 นพรัตน เพ็ชรแกว สํานักมาตรฐานและติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

7 นภารัตน กรรณรัตนสูตร  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 นฤนาท คุมไพบูลย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ สํานักมาตรฐานและติดตามการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน 

9 น้ําผึ้ง คณาฤทธิ ์ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักบริหารกลาง สํานักงาน กสม. 

10 นิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา 

11 บัณฑิต หอมเกษ  สํานักกิจการ กสม. 

12 นภัทร รัชตะวรรณ  สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

13 นุสรา ปนเพชร  นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

14 มณีรัตน บวรพิสิฐกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการ สํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

15 มณีรัตน  มิตรปราสาท ท่ีปรึกษา กสม. (คุณปรีดา คงแปน) 

16 ปนัสนันท อินคง สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน สํานักงาน กสม. 

17 ประชุมพร ชัยรัตน กลุมงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน 6 สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน 
เขาแทน ผอ.กตล.  

18 ปยนุช ฐิติพัฒนะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ กลุมงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  

19 พงษรัฐ ศรีหรั่งไพโรจน สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

20 พรชัย นอยบานโงง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการพิเศษ สํานักสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ 

21 เพ็ชรา เปลี่ยนศิริ ผูอํานวยการกลุมงานความรวมมือสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สํานักสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ 

22 ภัทรานิษฐ เหมวนิช ผูอํานวยการกลุมงานตรวจสอบ 4 สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

23 ภานุวัฒน ทองสุข ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สนง.กสม. 

24 ยศวดี ทิพยมงคลอุดม สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

25 เลิศพร อุดมพงษ นักวิชาการผูชํานาญการ สถาบันพระปกเกลา 

26 วิมพัทธ ราชประดิษฐ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27 ศุภศิษฎ ทวีแจมทรัพย นิติศาสตร จุฬาฯ 

28 สุพร พสุธาวิโรจน สํานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
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29 สุพรรณี ชาติสุข  ผูอํานวยการกลุมงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย สํานักดิจิทัลสิทธิ
มนุษยชน 

30 อัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

31 อัตถิยา เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ สํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
สํานักงาน กสม. 

32 อาทิตย รมพนาธรรม นวก.สิทธิฯ ปฏิบัติการ สนง.กสม. 

 
4. ภาพประกอบการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะผูจัดทํา 

 
หัวหนาโครงการ ดร.สุรางครัตน จําเนียรพล 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
นักวิจัย อ.ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ 

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูชวยนักวิจัย พลัฎฐ อําไพ 

ชาญธานินทร ใสแกว 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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