




 

กิตติกรรมประกาศ 

  
 รายงานการศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” เกิดขึ้น

เพราะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แสดงความมุ่งมั่นในการทบทวนบทเรียนที่ผ่าน

มา เพื่อจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในเส้นทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น คณะท่ี

ปรึกษาตระหนักถึงความมุ่งมั ่นจริงใจของ กสม. และสำนักงาน กสม. และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้

รับผิดชอบจัดทำรายงานการศึกษาดังกล่าว และขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้ภารกิจ

สำคัญของ กสม. ด้วย และที่สำคัญ คือ การสนับสนุน อำนวยความสะดวก และความร่วมมือต่าง ๆ 

จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน กสม.  

คณะที่ปรึกษาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนผู้ทรงสิทธิ ที่ได้เปิดเผยและให้

ข้อมูลจากประสบการณ์การต่อสู้และขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่ง

หลาย ๆ เหตุการณ์ชวนให้ฉุกคิดและตั้งคำถามว่า “เหตุใดมนุษย์ด้วยกันจึงละเมิดสิทธิในความเป็น

มนุษย์ของคนอื่นได้อย่างร้ายแรง ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก หรือพบหน้ากันเลยสักครั้ง” และเป็นคำถามที่

สะท้อนกลับให้ยิ่งเหน็บทบาทและความสำคัญของ กสม. ต่อสังคมไทยมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย  

 รายงานการศึกษาฉบับนี้ ยังมีข้อจำกัดและจุดบกพร่องอยู่มาก ซึ่งคณะที่ปรึกษาขอน้อมรับ

ในความผิดพลาดต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเปิดมุมมอง

แห ่งความหว ังท ี ่ จะร ่ วมก ันส ่ง เสร ิมว ัฒนธรรมการเคารพส ิทธ ิมน ุษยชน และเผยแพร่  

องค์ความรู้การเคารพสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่สนใจมากขึ้นไม่มากก็น้อย 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัย

การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะนักวิจัยทุกท่าน ที่ระดมแรงกายและใจให้

งานช้ินน้ีสำเร็จลุล่วงได้ ท่ามกลางข้อจำกัดและความท้าทายต่าง ๆ มากมาย  

 

คณะที่ปรึกษา ผู้จัดทำการศึกษา 

“เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” 

 

 

  



 

 



-1- 
 

บทสรุปการศึกษา 
“เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” 

Looking Back to Move Forward: Reflections on Human Rights Progression 
from Two Decades of the National Human Rights Commission of Thailand 

 

ที่มาและความสำคัญ  
สังคมไทยภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ด้วยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

2491 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 3 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นวันที่สมัชชา 
มีมติท ี ่ 217 A (III) ร ับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR) (สมเกียรติ เกียรติเลขากุล, 2561; บุญเกื้อ สมนึก, 2562) ซึ่งประเทศไทย
เป็น 1 ใน 48 ประเทศที่ร่วมประชุมและออกเสียงรับรองมติดังกล่าว ขณะที่มี 8 ประเทศที่งดออก
เสียง โดยที่ไม่มีประเทศใดออกเสียงคัดค้านปฏิญญาฉบับนี้ (กระทรวงการต่างประเทศ, มปป.) 
หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของไทยในเวทีโลกด้านการเห็นคุณค่าความสำคัญของ
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่น้อยกว่าชาติอื่น ๆ  

ผ่านไป 49 ปี หลังการร่วมประกาศรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
นานาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริม
สิทธิพลเมืองในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
บริบทสังคมการเมืองโลกที่กำลังอยู่ในบรรยากาศเสรีประชาธิปไตยเบ่งบานมีส่วนสำคัญในการหนุน
เสริมขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนด้วยเช่นกัน ขณะที่วิกฤตการณ์สำคัญ ๆ ของโลกที่
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง เช่น เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 (เหตุการณ์ 9/11) 
ยังไม่ค่อยถูกกล่าวถึง  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อ กสม. ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามที่ปรากฏในหมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 8 “คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” แล้ว ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อรับรองการจัดตั ้ง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของ 
กสม. ขึ้นอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะมีกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มาดำรง
ตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ กสม. ชุดที่ 1   
 ที ่ผ่านมา กสม. ได้รณรงค์ส่งเสริมการพิทักษ์ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาจนครบรอบ 20 ปี 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3 ฉบับ โดยปัจจุบัน กสม. ทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 27 (1) กำหนดให้ กสม.  
มีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน
ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน และมาตรา 48 
กำหนดให้สำนักงาน กสม. มีหน้าที่และอำนาจในเรื่องงานธุรการ การอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ กสม. รวมทั้งศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
สนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ กสม. ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการ
ทบทวนการทำงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื ่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการ
ให้บริการประชาชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 กลยุทธ์ที ่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (core 
business process redesign) กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและ
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งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และกลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็น
องค์กรเรียนรู้ (learning organization) เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
โดยรวม โดยมีเป้าประสงค์ คือ การรวบรวมมุมมองของผู ้ปฏิบัติงาน/บุคคลที ่เก ี ่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอก กสม. และสำนักงาน กสม. เพื่อประมวล 
สังเคราะห์และถอดบทเรียน โดยสะท้อนการปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย (institutionalization) และ
การหล่อหลอม ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) ผ่านพัฒนาการของ กสม. และ
สำนักงาน กสม. ในช่วงระหว่างปี 2544 – 2564 ตลอดจนรับฟังการสะท้อนจากองค์กรและ
หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำเป็นเอกสารและสื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลวัตของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยครอบคลุม ความมุ่งมั่น การปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
และข้อท้าทาย ตลอดจนข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานของ 
กสม. ในอนาคต จึงเป็นการสมควรที่จะต้องดำเนินการค้นคว้าวิจัยถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ และ
เป็นที่มาของโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” 
 
ระเบียบวิธีศึกษา  
 โครงการนี้ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ (1) การศึกษาวิจัยเอกสาร (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 33 คน (3) การ
สนทนากลุ่ม จำนวน 2 ครั้ง (4) การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 50 คน และ (5) การ
จัดเวทีสาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
การนำเสนอด้วยการพรรณนาความประกอบกับเรื่องเล่า (Narratives) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศกึษา พบว่า 

1. พลวัตของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
1.1 จุดเริ ่มต้นของสิทธิมนุษยชนสากลในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า เริ่มต้นพร้อมกับ

นานาชาติที่เป็นสมาชิกร่วมลงนามรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จำนวน 
48 ชาติตั ้งแต่ปี 2491 และอีก 49 ปีถัดมาจึงสามารถก่อตั ้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห ่ ง ช าต ิ  ( National Human Rights Institute)  ได ้ ภ าย ใต้ ร ั ฐ ธร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจ ักรไทย พุทธศ ักราช 2540 และพระราชบ ัญญัต ิคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นในปี 2544 กสม. ชุดที่ 1 จึงได้รับการ
สรรหาและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการ 11 คน ดำรง
วาระ 7 ปี อย่างไรก็ดี ด้วยเสถียรภาพทางการเมืองไทยที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่าง
มั่นคงและต่อเน่ือง มีการรัฐประหารอีก 2 ครั้งตามมา ทำให้ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่อีก 2 ฉบับ คือฉบับปีพุทธศักราช 2550  และ 2560 ซึ ่งส่งผลต่อการได้มาซึ่ง 
กสม. รวมทั้งอำนาจ หน้าที่ที่ถูกกำหนดในกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระต่างกัน 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กสม. ไปด้วย กสม. ชุดที่ 4 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 คน ได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 
2564 และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีก 1 คน เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งครบตามที่กฎหมาย
กำหนด  
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1.2 การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยแบ่งออกได้ ดังนี้  
1.2.1 การเคลื ่อนไหวของภาคประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน 

สิทธิผู้หญิง สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างมากตั้งแต่
ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา แต่ภาษาสิทธิมนุษยชนยังไม่เป็นที่แพร่หลายใน
ขบวนการเคลื ่อนไหวของภาคประชาชนมากนัก ภาษที่ใช้ในความหมายที่
หมายถึง สิทธิมนุษยชนในช่วงเวลานั้น ได้แก่ คำว่าสิทธิชุมชน การกดขี่ 
ความอยุติธรรม ความไม่เป็นธรรม เป็นต้น 

1.2.2 การเคลื่อนไหวทางวิชาการ เริ่มมีงานศึกษาและงานตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร
วิชาการที ่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนบ้าง เช่น วารสารผู ้ไถ่ของ
คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ยส.) ที่ก่อต้ังในปี 2525 ซึ่ง
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ เป็น
องค์กรฝ่ายสังคม ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเริ่มมี
งานเขียนที ่ใช้คำว่า “สิทธิมนุษยชน” เช่น ช ุดโครงการวิจัยพัฒนาการ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งมี 10 โรงการวิจัยย่อยในชุดนี้ (2524) งาน
ของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เรื่อง แนะนำและวิจารณ์การเรียนการสอนสิทธิ
มนุษยชน (2528) งานของ เสน่ห์ จามริก เรื่อง พัฒนาการสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย (2531) หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 กำหนดให้มี กสม. งานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนเริ่มมีพัฒนาการที่เป็น
รูปธรรมมากขึ ้น ต ัวอย่างเช่น มีชุดโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยใน
สถานการณ์สากล ซึ่งมี 9 โครงการย่อย (2542) งานของ เสน่ห์ จามริก เรื่อง 
สิทธิมนุษยชน: เกณฑ์ค ุณค่าและฐานความคิด (2542) และเรื ่อง ส ิทธิ
มนุษยชนไทยในกระแสโลก (2549) งานของ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื ่อง 
กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน (2549) และภาษาสิทธิมนุษยชนได้
ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

1.2.3 มีการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนแห่งแรกในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อปี 
2542 โดยโครงการจัดตั้งสำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน 
เป็นหลักสูตรนานาชาติและเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย  

 
2. สองทศวรรษสิทธิมนุษยชนไทย 

2.1 พัฒนาการทางด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน  
2.1.1 มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จัดทำหลักสูตร
การอบรมและต่อมาได้จัดทำหนังสือคู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
สิทธิมนุษยชนขึ้นมา 1 เล่ม เรื่อง เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา ในปี 2545  
แต่ยังไม ่ได้ร ับการบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ มูลนิธิและองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรไม่
แสวงกำไรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์กรในประเทศไทย และองค์กรข้ามชาติต่าง ๆ  
ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทนำในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

2.1.2 มีความพยายามขยายหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว ิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้เปิด
หล ักส ูตรค ู ่ขนานน ิต ิศาสตรบ ัณฑ ิต และศ ิลปศาสตรบ ัณฑ ิต สาขา 
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สิทธิมนุษยชนศึกษา หลังจากนั้นได้ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 
สิทธิมนุษยชนศึกษาในปี 2556 และเริ่มเปิดรับนักศกึษาในปีการศึกษา 2559 - 
2560 ก่อนจะปิดหลักสูตรด้วยเหตุผลเรื ่องความไม่คุ ้มต้นทุน ในขณะที่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(นานาชาติ) ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก และยังเพิ่มหลักสูตรภาษาไทยใน
ระดับปริญญาโท ในสาขาสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และสาขา
สิทธ ิมน ุษยชนและส ันต ิศ ึกษา ซ ึ ่ งทำให ้การศ ึกษาส ิทธ ิมน ุษยชนใน
ระดับอุดมศึกษาในปี 2565 ยังคงมีมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวที่จัดการ
เรยีนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ  

2.1.3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาที ่เกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้ง  
สิทธิมนุษยชนศึกษา กฎหมายสิทธิมนุษยชน ไม่ได้รับการบรรจุเป็นวิชา
พื้นฐานบังคับในระดับอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
จัดรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ เพราะวิชา
กฎหมายสิทธิมนุษยชนไม่ได้ถูกยอมรับให้เป็นวิชาในการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ
ทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ อย่างไรก็ดี พบว่า มีการจัดการเรียน
การสอนส ิทธ ิมน ุษยชนในล ักษณะที ่ เป ็นการแยกรายประเด ็นอย ู ่ ใน
ร ะด ั บอ ุ ด มศ ึ กษ าหลายหล ั กส ู ต ร  เ ช ่ น  ภาคว ิ ช าสตร ี ศ ึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ หลักสูตรสตรีศ ึกษา ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความพยายามจัดตั้งศูนย์/สถาบัน/
สำนักที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน 
ความขัดแย้ง และสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2560) 
สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
(กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นต้น  

2.1.4 หลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ พบว่า ในปี 2562 สำนักงาน กสม. ได้ร่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปสม.) ขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ก็มี
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะส้ันอีกหลายหลักสูตร 

2.1.5 ในปี 2563 มีการจัดทำหนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน
ศกึษา สำหรับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 
26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน 
โดยได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้ง 5 ช่วงชั้น และมีโครงการจัดฝึกอบรมสำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นระยะ ๆ  

2.2 พัฒนาการเชิงประเด็นสิทธิมนุษยชน 
นับจากมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า มีความก้าวหน้าในเชิงประเด็น
หลายเรื่อง ทั้งนี้ มิสามารถกล่าวได้ว่า เป็นความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่
ผู ้ให้ข้อมูลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างนิยามว่า “เป็นความสำเร็จร่วมกัน” ในการ
ขับเคลื่อนจนกระทั่งมีการลงนามในพันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 ฉบับ 
จาก 9 ฉบับ ได้แก่ 
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1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination: CERD) พ.ศ. 2508  และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) พ.ศ. 
2509 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 

3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: 
ICESCR) พ.ศ. 2509 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2542 

4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: 
CEDAW) พ.ศ. 2522 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2528 

5. อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปะติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) พ.ศ.
2527 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 

6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) 
พ.ศ. 2532 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2535 

7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of the 
Persons with Disabilities: CRPD) พ.ศ. 2549 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการ
ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 

8. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance: CED) พ.ศ. 2549 โดยไทย
ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพ่ือให้
สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 

9. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกใน
ครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants 
Workers and Member of their Families: CMW) พ.ศ. 2533 ไทยยังไม่ได้
เข้าเป็นภาค ี

 
3. สองทศวรรษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

3.1 ความมุ่งม่ัน  
     ผลจากการวิจัย พบว่า 

3.1.1 ความมุ่งมั ่นและแรงบันดาลใจจากมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงาน
ผลักดันเร ื ่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไม่ได้มาจากการเรียนการสอน 
สิทธิมนุษยชนโดยตรงในฐานะที่เป็นสาขาวิชา หากแต่มีสาเหตุสำคัญมาจาก
การมีประสบการณ์ตรงและการรับรู ้ปรากฏการณ์ความเป็นไปของสังคม  
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ซึ่งสะท้อนผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่สำคัญหลายเรื่อง ซึ่งสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี ้ 

3.1.1.1 ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
ซึ่งเป็นยุคที่อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมเบ่ง
บานมีความปรารถนาจะเห็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค ชาวไร่
ชาวนาไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบ้านเมืองในทิศทางที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปดี
ขึ ้น ระบบการศึกษาที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกค่ายอาสาสมัคร
พัฒนาชนบททำให้ได้เห็นความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาและเกษตรกร
ไ ท ย  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ิ จ ก ร ร ม ค ่ า ย อ า ส า พ ั ฒ น า ช น บ ท ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้างแรงบันดาลใจใน
เรื ่องสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม และความเป็นคนเสมอกันให้กับ
ขบวนการนักเรียน นักศึกษา ขบวนการชาวไร่ชาวนาเป็นอย่างมาก เป็น
จุดเริ ่มต้นที ่สำคัญที ่เป็นขุมพลังทำให้นักเรียนนักศึกษาหลากหลาย
สาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ออก
เคล่ือนไหวเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยขณะน้ัน 

3.1.1.2 การมีประสบการณ์ตรงในฐานะผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
แรงงานหญิงที่ทำงานโดยไม่มีสิทธิและสวัสดิการการจ้างงานที่ดีพอ ทำให้
รู้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรมจึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมสำหรับ
ตนเองและบรรดาแรงงานด้วยกัน  

3.1.1.3 การมีประสบการณ์ตรงในฐานะอาสาสมัครทำงานให้กับองค์กรไม่แสวง
กำไรในประเด็นที ่เก ี ่ยวกับผู ้อพยพลี้ภัยสงครามกลางเมืองตามแนว
ชายแดน  

3.1.2 กสม. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของตน
เพื่อการผลักดันให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะในส่วน
ของประชาชนที่ถูกกดขี ่เอารัดเอาเปรียบในสังคม แม้จะเป็นงานยาก  แต่
คณะกรรมการส่วนใหญ่ ในชุดที่ 1 เป็นผู้ที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิประชาชน 
และมีส่วนร่วมในขบวนการภาคประชาชนมาตั้งแต่ก่อนปี 2540 รวมถึงมี
ประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรณรงค์ผลักดัน
เรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยความมุ่งมั่นจากแรงบันดาลใจนี้สัมพันธ์
กับการยอมรับและความเชื่อมั่นไว้วางใจของภาคประชาชนต่อความพยายาม
ทุ่มเทผลักดันงานด้านสิทธิมนุษยชนของ กสม. โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่อง
ยาก หรือ ที่เรียกว่า “งานร้อน” และสัมพันธ์กับเรื่องเล่าความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของภาคประชาชนด้วย  

3.1.3 ในส่วนของบุคลากรในสำนักงาน กสม. แม้ว่าจะมีการโอนย้ายจากหน่วยงาน
ราชการเด ิมหลายคน แต่ก็ม ีความมุ ่งม ั ่นต ั ้งใจและต้องการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเชิงนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติต่อประชาชนเป็นไป
อย่างเสมอภาค ทั้งนี้ หลายคนมีแรงบันดาลใจมาจากการมีประสบการณ์ตรง
ต่อการมองเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนมาก่อน หลายคนเคย
ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบางประเด็นในหน่วยงานเดิม เมื่อมีสำนักงาน 
กสม. เกิดขึ้น จึงได้รับการเชิญชวนให้มาร่วมทำงานด้วยมุ่งหวังจะก่อให้เกิด
การขับเคลื่อนในประเด็นนั้น ๆ อย่างได้ผลมากขึ้น ในขณะที่ บุคลากรที่เข้ามา
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ใหม่หลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นทุนเดิม 
มีหลายคนสำเร็จการศกึษาทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง  

 
ตารางแสดงเหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาทำงานท่ีสำนักงาน กสม. 
 
 

 
คำอธิบาย 

(1) เหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาทำงานที่สำนักงาน กสม. รวบรวมจากแบบสอบถาม ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีเจ้าหนาที่ของสำนักงาน กสม. 50 ราย ตอบแบบสอบถามดังกล่าว 

(2) ด้วยหลักการเคารพการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลในการตอบคำถามตามจริยธรรมการวิจัยใน
คน บางข้อคำถามผู้ให้ข้อมูลไมประสงค์ตอบคำถาม ดังนั้น แต่ละข้อคำถามจึงอาจจะมี
คำตอบไม่ครบ 50 ราย 
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3.1.4 ความเสมอภาคเป็นธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นจุดร่วมสำคัญที่ทั้ง กสม. และบุคลากรในสำนักงาน 
กสม.ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดขึ ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่นกัน  

 
3.2 การปฏิบัตงิาน 

3.2.1 การทำงานภายใต้มาตรฐานสากล “หลักการปารีส” (The Paris Principles) 
3.2.1.1 มีข้อสงสัยเรื ่องความเป็นอิสระในการทำงาน พบว่าภายใต้กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีประเด ็นที่
ก่อให้เกิดความสงสัยในเรื่องความเป็นอิสระในการทำงาน ด้วยหลักเกณฑ์
ในกระบวนการสรรหา กสม. นั้นไม่ได้แสดงให้เห็นที่มาของคณะกรรมการ
สรรหาที่หลากหลายโดยเฉพาะตัวแทนที่มาจากภาคประชาชน ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวระบุให้ การสรรหาและเลือก กสม. ใช้หลักการ
เดียวกันกับการสรรหาและเลือกผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 243 ความ
ว่า  

การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้นำบทบัญญัติมาตรา 
206 และมาตรา 207 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการ
สรรหาจำนวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
คัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และให้นำบทบัญญัติมาตรา 
231 (1) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
ขณะเดียวกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ซึ่งจัดทำขึ้นมาให้เอื้อต่อการมีคณะกรรมการสรรหาที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระในการทำงานของคณะกรรมการ ทว่าใน
มาตรา 247 ข้อ 4 ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าใน
กรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  ก็เป็นประเด็นที ่อยู ่ในความสงสัยและไม่
เชื่อมั ่นไว้วางใจในความเป็นอิสระจากการถูกครอบงำจากรัฐบาล ทั้งนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ชี้ให้เห็นว่า เป็นผลพวงจากการที่ขั้นตอนสุดท้ายของ
การสรรหาคณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่ได้มาจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง   

3.2.1.2 โดยหลักการนั้น ระบุให้ กสม. มีหน้าที่และอำนาจชัดเจนและเพียงพอใน
การส ่ง เสร ิมและค ุ ้มครองส ิทธ ิมน ุษยชนตามร ัฐธรรมน ูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทว่า ที่ผ่านมามีเพียงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ที่กล่าวว่า ได้เขียนครอบคลุมหลักการข้างต้นมาก
ที่สุด โดยเฉพาะในมาตรา 257 ข้อ (2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
ปกครอง ในกรณีที ่เห็นชอบตามที่มีผู ้ร้องเรียนว่ากฎ คำสั่ง หรือการ
กระทำอื ่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาที่
เก ี ่ ยวก ับความชอบด ้วยร ัฐธรรมน ูญหร ือกฎหมาย ท ั ้ งน ี ้  ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ (4) 
ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย
และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น
ส่วนรวม ดังนั้น ตามที่กฎหมายบัญญัติจึงเป็นอำนาจหน้าที่สำคัญที่จะ
สนับสนุนให้ กสม. สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที ่ถูกละเมิดได้
อย่างดีที่สุดเท่าที่กฎหมายไทยเคยมี แต่ถูกยกเลิกไปในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 

3.2.1.3 หลักการข้อที่ว่า กสม. ต้องเป็นสถาบันที่บุคคลและคณะบุคคลทุกฝ่าย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีกฎเกณฑ์และกระบวนการทำงานที่ประชาชน
สามารถติดต่อยื่นคำร้องเรียนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว มีสำนักงานสาขาทุก
ภูมิภาคเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทั่วประเทศ พบว่า หลักการข้อนี้ได้รับ
การปฏิบัติใน กสม. ชุดที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ใน
ส่วนของการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนอื ่น ๆ พบว่า ม ีการ
เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรใน กสม. ชุดที่ 3 โดยเฉพาะเครือข่ายทางด้าน
สิทธิมนุษยชนทางการเมืองที่มีหลายเสียงสะท้อนให้เห็นว่า “ไม่มีการ
ทำงานร่วมกันเลย” ขณะที ่เครือข่ายสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

3.2.1.4 หลักการปารีสอีกประการที่ต้องยึดหลักการความร่วมมือกับทุกฝ่ายตั้งแต่
สหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
องค์การเอกชนหรือองค์การที่ม ิใช่ของรัฐ (NGO) ตลอดจนองค์การ
ระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organizations) ที่มีหน้าที่ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกบัหน่วยงานตุลาการ พบว่า ในการทำงาน
ของ กสม.ชุดที่ 1 มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับดีมาก เสียง
สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลยืนยันตรงกัน 

3.2.1.5 สำหรับหลักการปฏิบัติในเร ื ่องการต้องยึดหลักประสิทธิภาพในเชิง
ปฏิบัติการ (Operational efficiency) โดยการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ 
วิธีการทำงานที่ไม่เป็นแบบราชการ บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจเรื่อง
สิทธิมนุษยชน พบว่า เสียงสะท้อนจากบุคลากรภายในสำนักงาน กสม. ที่
สะท้อนว่า ภายในองค์กรยังยึดติดกับวัฒนธรรมและการทำงานแบบ
องค์กรราชการค่อนข้างมาก บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
รวมถึงความเชี่ยวชาญและความแม่นยำในหลักการสิทธิมนุษยชน และ
ต้องการพัฒนาความรู ้และทักษะในการทำงานเพื ่อปกป้องส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติม ยิ่งกว่าน้ัน ยังต้องการการสนับสนุนทรัพยากรและ
เครื ่องมือที ่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื ่อช่วยให้การทำงานมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และสภาพการทำงานที่ต้องปรับให้
ทันกับเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดขององค์กร  
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3.2.1.6 สำหรับการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายและด้าน
การเงินต่อรัฐบาลและรัฐสภา โดยต้องเผยแพร่รายงานและให้สาธารณชน
ตรวจสอบการทำงานของสถาบันได้อย่างแท้จริงของ กสม. พบว่า มีเสียง
เรียกร้องจากมุมมองของคนนอกว่า การรายงานการทำงานประจำปีควร
ปรับรูปแบบให้เป็นการรายงานต่อภาคประชาชน โดยอาจจัดเป็นมหกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี ไม่ควรรายงานต่อสภาเท่านั้น ขณะที่มุมมอง
ภายในของ กสม. พบว่า มีช่องว่างและความแตกต่างระหว่างรัฐสภา กับ 
สภาผู้แทนราษฎรในเร ื ่องความเข้าใจต ่อการรายงานสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนและรายงานการทำงาน ของ กสม. โดยในส่วนของรัฐสภา
ปัจจุบันยังมีความไม่เข้าใจต่องานด้านสิทธิมนุษยชนอยู่มาก ในขณะที่สภา
ผู้แทนราษฎรมีความเข้าใจงานด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่า ซึ่งทั้งสองส่วน
มีผลต่อการขับเคลื่อนงานของ กสม. ในเชิงนโยบายตลอดจนการแก้ไข
กฎหมายซึ ่งต ้องผ่านความเห็นชอบของทั ้งสองสภาก่อนที ่จะมีการ
ประกาศใช้จริง และเกี่ยวพันกับการแก้ไขข้อกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับกติกาสากลตลอดจนอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยลงนามรับรอง
ด้วย  

3.3 การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
3.3.1 มีงานที่อาจกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จร่วมกันระหว่าง กสม. กับภาคี

เครือข่ายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที ่สำคัญที ่ถ ูกกล่าวถึงตรงกัน คือ  
ในประเด็นคนไร้รัฐพลัดถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิชาการที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้
เช่นกันว่า มีการผลักดันให้ออกพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 
และนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการคืนสัญชาติให้ก ับคนไทยพลัดถิ่น 
(เสาวณีย์ แก้วกุลกาญจน์ และ วิศรุต สำลีอ่อน, 2559)  

3.3.2 การทำงานของ กสม. ชุดที่ 1 ถือเป็นชุดที่ได้รับการกล่าวถึงว่า มีความใกล้ชิด
กับผู้ถูกละเมิดสิทธิ แต่มีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาการละเมิด เนื่องจากเป็น
องค์กรใหม่ บุคลากรในสำนักงาน กสม. ยังยึดติดระบบและขั ้นตอนทาง
ราชการ ที่มีความซบัซ้อน และทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และไม่มีกระบวนการ
กลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เรื่องร้องเรียนจำนวนมากตกค้างไม่สามารถ
แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั ้น ขณะที่ยังพบข้อจำกัดของความขัดแย้งภายใน
องค์กร ทำให้งานปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนถูกตั้งคำถามจากประชาชนที่
ก็แบ่งแยกแบ่งฝ่ายเช่นกัน  

3.3.3 ความล่าช้าในการปกป้องสิทธิประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิทางการเมือง 
เช่น ข้อพิพาทกรณีที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การถูกบังคับสูญหาย (การ
อุ้มหาย) เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน  
และการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงรัฐประหาร ปี 
2557 เป็นต้น 

3.4 การจัดทำรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
3.4.1 ในช่วงต้นของ กสม. (ก่อนมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศ ักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบร ัฐธรรมนูญว่าด ้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) มีความล่าช้าในการจัดทำ
และนำเสนอรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ ่งที่
ส่งผลต่อการถูกประเมินมาตรฐานการทำงานขององค์กรสิทธิมนุษยชน
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แห่งชาติจากเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าดว้ยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ใ ห้
ลดสถานะจาก A เป็น B  

3.4.2 ขาดความชัดเจนและขาดหลักฐานที่หนักแน่นมากพอที่จะทำให้ข้อเสนอต่อ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ละเมิดสิทธิประชาชนจะยอมรับและ
นำไปปรับปรุง ข้อเสนอหลายข้อ นอกจากไม่มีการนำไปปฏิบัติ ยังถูกโต้แย้ง
กลับซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยที่มีมาก่อน
หน้าของศูนย์วิจัยความสุขชมุชน (2556)   

 
3.5 การทำงานร่วมกับเครือข่าย  

 พลวัตการทำงานกับเครือข่ายตลอด 2 ทศวรรษของ กสม. พบว่า ในชุดที่ 1 ถือ
เป็นชุดที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายคนทำงานภาคประชาสังคมมากที่สุด ปรากฏในรูป
ของการตั้งคณะอนุกรรมการทำงานเชิงประเด็น ในรูปแบบการประสานงานแบบสาม 
ประสาน (tripartite mechanism) ดังภาพ  

  
  
 ขณะที่ กสม.ชุดที่ 3 มีคณะอนุกรรมการทำงานเชิงประเด็นน้อยสุด คือ 10 ชุด 
ก่อนที่จะถูกยกเลิกไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  แฃะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ดี ในการทำงานของ กสม. ชุดที่ 3 ไดจ้ัดต้ังศูนย์ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 12 แห่ง อันเป็นผลจากนโยบายการประสาน
ความร่วมมือระหว่าง กสม. และสำนักงาน กสม. กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก การรับเรื่อง
ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
การประสานงานระหว่าง กสม. กับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นไปโดยรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ ในภูมิภาค มีบทบาทหน้าที ่ร่วมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น
ในพื้นที่ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้านสิทธิมนษุยชนในพ้ืนที่ ศึกษาวิจัย

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

บุคลากร/เจาหนาที่
สํานักงาน กสม.

เครือขาย
ประชาสังคม/รัฐ

/เอกชน/ประชาชน

คณะ 
อนุกรรมการ 
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เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 
และระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน  
 กสม. ชุดที่ 4 มีความพยายามที่จะรื้อฟื้นพลังในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยด้วยการประสานความร่วมมือและขยายเครือข่ายคนทำงานเพิ่มขึ้นในรูปของ
การแต่งตั ้งเป็นคณะที ่ปรึกษา 6 ด้าน จำนวน 218 คน ตามประกาศลงวันที่ 6 
กันยายน 2564 นอกจากนี้ยังมีการเปิดสำนักงาน กสม. สาขาในภูมิภาคเป็นแห่งแรกที่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งได้ให้กรอบอัตรากำลัง
เบื้องต้น คือ เจ้าหน้าที่ 20 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการ 17 ราย และพนักงานราชการ 3 
ราย ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่อไปนี้ (1) กลุ ่มงานบริหาร (2) กลุ่มงานคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน และ (3) กลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และ
ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงาน กสม. บางส่วนไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ณ สำนักงาน กสม. พื้นที ่ภาคใต้ (ไทยโพสต์, 17 กุมภาพันธ์ 2565) 
นับเป็นความพยายามในการขยายช่องทางในการเข้าถึงประชาชนเพื่อให้สามารถรับ
เรื่องร้องเรียนและทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย   
4.1 ความท้าทายทางสังคมและการเมือง 

4.1.1 สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ บริบทความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า
กับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ที ่ยังมีข้อจำกัด  
พร้อม ๆ กับเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
ในช่วงการเปล่ียนผ่าน ทำใหแ้นวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการมองเห็นคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ที่มีความเห็นแตกต่างกัน ยังไม่ลงตัว สถานการณ์การละเมิด
สิทธิมนุษยชนจึงยังเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ท้า
ทายต่อสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอยู่มาก แม้ว่าไทยจะได้ร่วมประกาศรับรอง
สิทธิมนุษยชนสากลไปแล้วตั้งแต่ปี 2491 เช่น มีเหตุการณ์การบังคับสูญหาย
ของหะยี สุหลง ในภาคใต้ของไทย การลอบสังหารผู ้แทนราษฎรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น  

4.1.2 การเมืองแบ่งขั้วค่ายในช่วงปี 2548 – 2553 จากวิกฤตการเมืองแบบแบ่งฝา่ย 
(polarization) ซ่ึงเชื่อมโยงและส่งผลต่อการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในทางการเมืองของกลไกต่าง ๆ  

4.1.3 ผลพวงจากรัฐประหาร 2 ครั้ง คือ ปี 2549 และ ปี 2560 ซึ่งแต่ละครั้งส่งผล
กระทบต่อการทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยยะสำคัญ พิจารณา
เฉพาะสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังการรัฐประหาร ปี 2557 เฉพาะกรณี
นโยบายการทวงคืนผืนป่าอย่างเดียว พบว่า มีประชาชนถูกละเมิดสิทธิในการ
ทำมาหากินและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามากกว่า 46,000 คดี (ILAW, 2562) กรณี
มาตรา 112 มีผู ้ถูกกล่าวหาราว 176 คนใน 186 คดี (ศูนย์ทนายความเพ่ือ 
สิทธิมนุษยชน, กุมภาพันธ์ 2565) ทั้งนี ้ เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
รวมอยู่ในนั้นด้วยและเป็นประเด็นที่ กสม. ถูกคาดหวังว่า ควรมีบทบาทในการ
ปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื ่อง
ดังกล่าวได้   
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4.2 ความท้าทายในการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักของประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
4.2.1 บทบาทนำระดับประเทศในเชิงการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ กสม. เป็นองค์กร
อิสระ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีบทบาทในการวางกรอบนโยบายในลักษณะ
การเป็นแผนแม่บทระดับชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในยุคแรกของ
การก่อตั ้ง กสม. คณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงาน ได้รับรองนโยบายและแผนปฏิบัติการ
แม่ด้านสิทธิมนุษยชนไปแล้วเมื่อ 17 ตุลาคม 2543 (รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2546, 85) ทำให้ในระยะเวลาต่อมา เมื่อต้องทำหน้าที่ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 วรรค 3 
ที ่ว ่า เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ
มนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน จึงขาดพลัง ขาดทิศทางและความชัดเจนในการถือปฏิบัติ
ร่วมกันทั้งประเทศ ในขณะที่ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดทำโดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ ่งหากพิจารณาตามลำดับ
กฎหมายอาจจะมีสถานะความน่าเชื่อถือในระดับชาติและระดับนานาชาติน้อย
กว่าแผนแม่บทขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติถ้าหากว่า กสม. สามารถ
ผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง 

4.2.2 การรักษามาตรฐานตามหลักการปารีสภายใต้การเมืองการปกครองที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยมากนัก สืบเนื่องจากไทยเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายพันธมิตร
ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ซึ่งเป็นองค์กรที่
ช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นในการ
ปกป้องคุ ้มครองและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเครือข่ายได้มี
ข้อกำหนดของหลักการปารีสเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็น
หลักประกันว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของรัฐต่าง ๆ จะมีความเป็นอิสระ
ในการทำหน้าที่ เพื่อที่จะ (1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (2) แนะนำรัฐบาลในเรื่อง
การปกป้องสิทธิมนุษยชน (3) ทบทวนกฎหมายสิทธิมนุษยชน (4) เตรียม
รายงานสิทธิมนุษยชน (5) รับและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์จากสาธารณชน 
แต่ด้วยเงื ่อนไขทางสังคมการเมืองไทยที่ยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก และ
ประชาธิปไตยไม่ได้หยั่งรากลึกอย่างมั่นคงเพียงพอ ตลอดจนวัฒนธรรมการ
เคารพสิทธิมนุษยชนยังเป็นประเด็นที ่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
ในสังคม โดยเฉพาะในฝ่ายผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและออกกฎหมาย
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการปารีส ดังนั้น จึงยังมีนโยบายและกฎหมาย
บางประการที่ไม่เอื้อให้การทำงานภายใต้หลักการปารีสมีความต่อเนื่องและ
เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดมากนัก  

4.2.3 การปรับปรุงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากร  
4.2.3.1 การปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการทำงานในเชิงบูรณาการความ

ร่วมมือภายในให้มากขึ้น เนื่องจากการจัดโครงสร้างที่มีอยู่เดิมเป็นลักษณะ
เป็นแท่ง (silo) และขาดการไหลเวียนของการสื่อสารภายในองค์กรแนว
ระนาบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งต่อและติดตามงาน 
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4.2.3.2 วัฒนธรรมองค์การราชการ 
 “ระเบียบขั้นตอนมาก” “เข้าถึงยาก” “ล่าช้า” เป็นถ้อยคำที่สะท้อนจาก
มุมมองของคนภายนอกที่มองกลับเข้ามายังการทำงานของ กสม. โดยเฉพาะ
ในส่วนของสำนักงาน กสม. ที่ถูกกล่าวถึงว่า ติดกับดักความเป็นราชการ ไม่ได้
ใส่ใจต่อทุกข์ร้อนของชาวบ้านมากพอ แก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ทันท่วงที บาง
กรณีที่ชาวบ้านถูกจับ หรือเยาวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองถูกจับกุมคุมขัง
โดยไม่ได้สิทธิในการเข้าถึงทนายความ หรือถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งปรากฏเป็น
ข่าวในสังคมแล้วแต่ กสม. ยังไม่แสดงตนปกป้องประชาชน เป็นต้น  
 ในทางตรงกันข้าม มุมมองจากคนภายในองค์กรสะท้อนว่า ไม่มีอำนาจ
และการมีภาระงานเฉพาะหน้ามากเกินกว่าที่จะทำงานได้ในตามสถานการณ์ 
หรือความต้องการในทุก ๆ เรื่อง นอกจากนั้นยังมีบางส่วนที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำ
อะไร และการไม่มีระเบียบหรือคำสั่ง ทำให้เกรงว่าจะทำผิด  

4.3 ข้อท้าทายภายใต้วัฒนธรรมไทย 
4.3.1 ความไม่ลงรอยของชุดคุณค ่าสากลกับชุดค ุณค่าของสังคมไทย พบว่า  

“สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของฝรั ่ง” “สิทธิมนุษยชนเป็นการแทรกแซงของ
ต่างชาติ” ยังคงเป็นวาทกรรมที่ลดทอนความน่าเชื่อถือในการขับเคลื่อนการ
เคารพสิทธิมนุษยชน ขณะที่คุณค่าหลักเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมในความ
เป็นมนุษย ์ย ังคงถ ูกท ้าทายด ้วยช ุดค ุณค ่าที ่ว ่า “คนไม ่เท ่าท ัน” และ 
การเปรียบเทียบว่า “นิ้วยังไม่เท่ากัน” หรือ “ทำบุญมาต่างกัน”  

4.3.2 วิกฤตความเชื่อมั่น กสม.คืออะไร กสม.มีไว้ทำไม กสม. มีไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ช่วย
ประชาชนไม่ได้ เป็น “ยักษ์ไม่มีกระบอง” เป็นถ้อยคำที่พบมากจากมุมมองของ
คนภายนอก รวมทั้งความกังขาว่า จะทำหน้าที่เข้าข้างรัฐ ปกป้องรัฐมากกว่าที่
จะปกป้องและเข้าข้างประชาชน 

4.3.3 การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายอย่างได้ผล โดยเฉพาะใน
เร ื ่องกระบวนการความยุติธรรมที ่ เป ็นธรรมซึ ่งเส ียงสะท้อนของคนใน
กระบวนการยุติธรรมเองยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก ในขณะที่ความยุติธรรมเป็น
ปัญหาหลักของประเทศและ 

4.4 รูปแบบใหม่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
4.4.1 การละเมิดโดยนโยบายของรัฐที่แนบเนียนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4.4.2 ประเด็นทางด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศ เช่น ในกลุ่มเพศ

ทางเลือก 
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5. สรปุความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนไทยในรอบ 2 ทศวรรษ กสม. 
5.1 ความก้าวหน้าในเรื่องการออกกฎหมายที่เก่ียวข้อง จำนวน 8 ฉบับตั้งแต่ปี 2540 และ

กำลังอยู ่ในกระบวนการขั ้นตอนในสภาอีก 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งสอดคล้องกับ
พันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี คืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนในการบังคับให้หายสาบสูญ (CED) และอนุสัญญา
การต่อต้านการทรมาน และการปะติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) (23 กุมภาพันธ์ 2565)  

5.2 ความก้าวหน้าในเรื่องการส่งเสริมความรู ้เรื ่องสิทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการศึกษาในระดับผู้บริหารระดับสูง  

5.3 ความก้าวหน้าในเรื่องการส่งเสริมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human 
Rights) 

5.4 การปรับเลื ่อนสถานะของ กสม. จาก B เป็น A โดยเมื ่อวันที ่ 29 มีนาคม 2565 
คณะอนุกรรมการว่าด้วยการประเมินสถานะ (SCA) ของ GANHRI แจ้งให้ กสม. 
ทราบถึงผลการพิจารณาว่า ได้เสนอให้ กสม. ได้รับสถานะ A ซึ่งหมายถึง การเป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที ่มีความสอดคล้องกับหลักการปารีส (The Paris 
Principles) โดยสมบูรณ์  การได้รับสถานะ A ทำให้ กสม. ได้รับการยอมรับจาก
ประชาคมนานาชาติ สามารถมีบทบาทในการเวทีนานาชาติ และสมัครเข้าเป็น
กรรมการบริหารในกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางในการ
แสดงท่าที ความเห็น และการนำเสนอบทบาทพัฒนาการในมิติด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย รวมถึงการสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการเมืองการปกครอง 
กฎหมาย และวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศ และการที่ กสม. 
สามารถมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
จะทำให้ กสม. สามารถนำกลไก หลักการ และแนวปฏิบัติที ่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากลมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของ กสม. ในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยสร้างความเข้าใจและชี ้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภา อันจะอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ผังแสดงพลวัตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย การปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย และการหล่อหลอม ตกผลึกและ 
สร้างชุดความคิดผ่านพัฒนาการของ กสม. และสำนักงาน กสม. ในช่วงระหว่างป ี2544 – 2564 
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6. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 

1. การแกไ้ขข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็น
หลักประกันความเป็นอิสระในการทำหนา้ที่
ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล และเพ่ือตอบโจทย์การปรับ
สถานะขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ระดับนานาชาติ และเพ่ือให้สามารถปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสงัคมไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ควรนำการจัดทำแผนแม่บทด้านสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่เคยเสนอในสมัยรัฐบาล
นายอานันท์ ปันยารชุน มาจัดทำเป็นแผน
แม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้มีผลใช้
บังคับอย่างเป็นรูปธรรม เป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนใน
ระดับประเทศ 
  

2. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้บุคลากรมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทำงานตอบสนอง
อย่างครบวงจรและทันท่วงทีกับรูปแบบใหม่ ๆ 
ที่สลับซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการปรับวัฒนธรรมการทำงานของ
องค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีจิตวิญญาณ
และมีแนวทางการเสริมศักยภาพ ฟ้ืนฟูแรง
บันดาลใจทั้งของตนเองและบุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิด้วย 

2.1 จัดกระบวนการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ
คนทำงาน  
2.2 สร้างพื้นที่สำหรับการบูรณาการ และ
สร้างเป้าหมายร่วม 
2.3 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการทำงานทั้งในสว่นของการรับ
เรื่องร้องเรียน การติดตามการแก้ปัญหา 
และการรายงานผล  
2.4 จัดทำฐานข้อมูลและสร้างกลไกการ
ติดตาม 
2.5 พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
2.6 สร้างระบบสวัสดิการ และเส้นทางการ
เติบโตในหน้าที่การงานที่ชดัเจนและเป็น
ธรรม  

3. การสร้างระบบกลไกให้ประชาชนผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงการพิทักษ์
ปกป้องสิทธิได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยอาจใช้
รูปแบบการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ อย่าง
แข็งขันและใกล้ชิดกับภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทุกภาคส่วน  

3.1 ขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
และทั่วทุกภมูิภาค  
3.2 นำรูปแบบการประสานความร่วมมือ
แบบ 3 ประสานกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนเชิงรุก 

4.การส่ือสารสร้างการรับรูข้้อมูลที่ถูกต้องใน
เรื่องบทบาทหน้าที่ของ กสม. และข้อจำกัดที่มี
อยู่ตามกฎหมายฉบับปัจจุบันเพื่อสร้างความ
รับรู้ที่ถูกต้องให้แก่สังคม โดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

4.1 การส่ือสารผ่านช่องทางใหม่ ๆ มากขึ้น 
และมีช่องทางในการสื่อสารสองทางที่
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
4.2 เปิดพ้ืนที่สำหรับการสื่อสารรับเรื่องร้อง
ทุกข์ และการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เช่น อาจจะพัฒนา free application ขึ้น 

5. การส่งเสริมและติดตั้งชุดความรูด้้าน 
สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในระบบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และในการศึกษา
ชั้นสูงของหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะใน
กองทัพ และองค์กรตำรวจ 

5.1 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.) บรรจุวิชาสิทธิมนุษยชนเป็นวิชา
พื้นฐานบังคับ  
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 
5.2 เสนอให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิชาบังคับ
ของบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ความยุติธรรม  
5.3 เสนอให้โรงเรียนในสังกัดของกองทัพ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรจุวิชา 
สิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตร 

6. ขยายเครือข่ายอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน  
(อ.กสม.) 

การส่งเสริมและติดตั้งชุดความรู้ด้านสทิธิ
มนุษยชนให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในระบบ
การศึกษาอย่างครบวงจรและนอกระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึง เช่น การใช้ภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสิทธิ
มนุษยชน (อ.กสม.) เป็นต้น 
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บทที่ 1 

บทนำ 

เหลียวหลังแลไทย 1 ใน 48 ชาติประกาศปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

ก่อนหน้าที่จะมีการรวมตัวกันเป็นองค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization - 

UN) นั้น สังคมการเมืองโลกมีการรบราฆ่าฟันและทำลายล้างชีวิตมนุษย์ ประมาณการณ์ว่ามากกว่า 

60 ล้านคน ด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณ ดังนั ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมารวมตัวกันเป็นองค์การ

สหประชาชาติเพื่อจะต่อต้านสงครามความรุนแรงและการกระทำย่ำยีศักดิ์ศรีและละเมิดชีวิตมนุษย์

ด้วยกัน และไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 55 ขององค์การสหประชาชาติ 

บทบาทของไทยที่ควรจะภาคภูมิใจอย่างยิ ่งต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากลและใน

สังคมไทย ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 3 ณ กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นวันที่สมัชชามีมติที่ 217 A (III) รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) (สมเกียรติ เกียรติเลขากุล, 2561; 

บุญเกื้อ สมนึก, 2562) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศที่ออกเสียงรับรองมติดังกล่าว ขณะที่มี 

8 ประเทศที่งดออกเสียง โดยที่ไม่มีประเทศใดออกเสียงคัดค้านปฏิญญาฉบับนี้ (กระทรวงการ

ต่างประเทศ, มปป.) หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของไทยในเวทีโลก และสะท้อนถึง

คุณค่าความสำคัญของไทยที่ตระหนักถึงการไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคเท่า

เทียมกัน 

คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ 
ผ่านไป 49 ปีหลังการร่วมประกาศรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมกับ

นานาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

ครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่

ส่งเสริมสิทธิพลเมืองในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดในยุคสมัยที่สังคมการเมืองโลก

กำลังอยู่ในบรรยากาศเสรีประชาธิปไตยเบ่งบาน ผ่านมา 2 ทศวรรษ การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิ

มนุษยชนภายใต้พันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้ลงนามผูกพัน 7 ฉบับ (จากทั้งหมด 9 

ฉบับ) และมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้หลักการปารีส 

(The Paris Principle) และภารกิจหลักของ กสม. และสำนักงาน กสม. คือ การทำหน้าที่อย่าง

อิสระในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิใน

สังคมไทย กล่าวได้ว่า การมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สร้างหลักประกันให้กับทุกภาคส่วน  

มีความก้าวหน้าตามลำดับ แม้ว่าในส่วนของ กสม. จะถูกปรับลดระดับลงจาก A เป็น  B  ก็ตาม 

ข้อพิจารณาที่เป็นความท้าทายสำคัญต่อการทำงานของ กสม. มีหลายประการ ทั้งในส่วนที่เป็น

บริบทการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างผันผวน การเมืองภายในประเทศและกติกาทางการเมืองที่มี

การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาหลักถึง 3 ฉบับใน

ระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา และสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความซับซ้อนและมีรูปแบบ

แปลกใหม่มากขึ้น ท้าทายการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง กระนั้น ยังคงเห็น
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ความพยายามของ กสม. ที ่จะรักษาคุณภาพมาตรฐานขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม

หลักการปารีสไว้ควบคู่กับการทำงานเพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย คำถามที่น่าสนใจต่อการ

ทบทวนการทำงานที่ผ่านมาของ กสม. ในฐานะที่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National 

Human Rights Institute) คือ 2 ทศวรรษที่ผา่นมา กสม.มองเห็นการทำงานของตนเองเป็นอย่างไร 

สัมพันธ์กับมุมมองและความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อองค์กรที่ควรจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์

ปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนไทยหรือไม่อย่างไร และอะไรคือบทเรียนสำคัญสำหรับ

การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อรวบรวมมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิ

มนุษยชนทั้งภายในและภายนอก กสม. และสำนักงาน กสม.  

 2. เพื่อประมวลสังเคราะห์และถอดบทเรียน โดยสะท้อนการปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย 

(institutionalization) และการหล่อหลอม ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) ผ่าน

พัฒนาการของ กสม. และสำนักงาน กสม. ในช่วงระหว่างปี 2544 – 2564 

 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการวางยุทธศาสตร์การทำงานของ กสม. ให้มีความ

เป็นมืออาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล 

กรอบคิดในการค้นคว้าวิจัย 

ถอดอดีตเพื่อทอดสู่อนาคต 
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าปฏิบัติการทางสังคม เพื่อ

วัตถุประสงค์สำคัญ คือ การตกผลึกความรู้ที่มีอยู่ในตน (tacit knowledge) ให้ชัดเจน จัดระบบ และ

ถอดบทเรียนและวิเคราะห์จนรู้แจ้ง (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นทางการที่นำไปสู่การ

บันทึกลายลักษณ์อักษรส่งต่อการเรียนรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ ๆ ที่อาจจะยังไม่รู้ หรือยังรู้ไม่ชัด โดยมุ่งหวัง

ให้เกิดผลลัพธ์ทั ้งในระดับตัวบุคคลและระดับองค์กร ในลักษณะที่ระดับบุคคลเกิดการเรียนรู้ 

(learning person) ระดับองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) (ศุภ

วัลย์ พลายน้อย, 2562) และตระหนักถึงความสำคัญทั้งปฏิบัติเป็นประจำร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยสรา้งด้วยกนั การถอดบทเรียน

ทบทวนอดีตที่ผ่านมาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ทั้งในระดับองค์กรจึงเป็นกระบวนที่จะช่วยให้องค์กร

สามารถเรียนรู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตน เพ่ือนำมาออกแบบการขับเคล่ือนองค์กรไปข้างหน้า   
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ภาพที่ 1  วงจรการถอดบทเรียน  
ที่มา: ประยุกตจ์าก ศุภวัลย์ พลายน้อย, 2562: 7 อ้างถึงใน พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, 2564: 1 

 ท ั ้ งน ี ้  สาระสำค ัญสำหร ับการถอดบทเร ียนเพ ื ่อนำไปส ู ่การจ ัดการโดยใช ้ความรู้  
(management by knowledge) นั้น ศภุวัลย์ (2562: 5) เสนอว่า ควรต้องครอบคลุมประเดน็สำคัญ 
ดังต่อไปนี้ คือ  

1. รู้ว่าอย่างไร (know how) คือ รู้กระบวนการ เทคนิค ในการทำงาน  
2. รู้ว่าทำไม (know why) คือ รู้ยุทธศาสตร์ เข้าใจบริบท เงื่อนไข 
3. รู้ว่าอะไร (know what) คือ รู้กิจกรรมที่ทำให้งานสำเร็จ  
4. รู้ว่าใคร (know who) คือ รู้คน ความสัมพันธ์ของบุคคล รวมถึงเครือข่าย 
5. รู้ว่าที่ไหน (know where) คือ รู้สถานที่ เพื่อแสวงหาขอ้มลูที่ถูกต้อง และ 
6. รู้ว่าเมื่อใด (know when) คือ รู้เวลาว่าเมื่อใดควรตัดสินใจดำเนินการหรือยุต ิ

 ดังนั้น เมื่อถอดบทเรียนแล้ว จึงควรนำข้อมลูมาจัดจำแนก สังเคราะห์อย่างสรา้งสรรค์เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่องค์กรอยากจะเห็น ซ่ึงเงื่อนไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนและถอด
บทเรียนขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า มีสิ่งที่พึงพิจารณาเพิ่มเติม คือ องค์กรต้องร่วมกัน
สร้างวิสัยทัศนเ์กี่ยวกับความรู้ สร้างคณะจัดการความรู้ สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่กับ
การพัฒนานวัตกรรมไปด้วย และที ่สำค ัญ คือ การสร้างเครือข่ายกับภายนอก (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไม่อาจจะทิ้งไว้ให้องค์กร 
กสม. แบกภาระเพียงลำพังในการขับเคลื่อน เพราะโดยหลักการของสิทธิมนุษยชน จำต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น รัฐ ประชาชน หรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ ด้วยสิทธิมนุษยชน
เป็นเรื่องของคนทุกคน ดังนั้น การจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าจำเป็นต้องพิจารณาทั้ง 2 ส่วนไปด้วยกัน
คือ การพัฒนาองค์กรองค์กรดา้นสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ กสม. ซึ่งเป็นองค์กรหลักและเป็นองคก์ร
อิสระของชาติในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย ดังนั้น การถอดบทเรียน 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจะสามารถ
นำไปสู่การออกแบบการทำงานในอนาคตได้อย่างมทีิศทางมากขึ้น จึงอาจพิจารณากรอบคิดที่สำคัญ
อีกประการ คือ 
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    การพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรสมัยใหม่เชิงองค์กรวิวัฒน์ (สีทีล) 
สังคมไทยอาจจะติดกับดักภาพลักษณ์องค์กรของรัฐที่มีลักษณะเชื่องช้า ไม่สามารถปรับตัว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังที ่ วราพร องคะลอย (2564) ชี ้ให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่มี “ระบบ

วัฒนธรรม” การทำงานแบบแยกส่วน ไม่เชื่อมโยงกับสุขทุกข์ของประชาชน เพิกเฉยและเย็นชาต่อ

การบริการประชาชน อีกทั้งยังเป็นระบบที่บริหารจัดการอำนาจแบบโครงสร้างจากบนลงล่าง ผู้น้อย

คอยรับฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก คำกล่าวของวราพรข้างต้น สะท้อนถึงองค์กรภาครัฐที่ไม่

เพียงไม่ดูแลใส่ใจประชาชน หลายครั้งองค์กรภาครัฐก็กลายเป็นผู้ละเมิดสิทธิประชาชน  

อย่างไรก็ดี ในฐานะ กสม. แม้จะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่การบริหารจัดการ

สำนักงาน กสม. ยังอยู่ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรราชการไทยทั้งในแง่ของโครงสร้างทางกฎหมายและ

ในส่วนของวัฒนธรรมการทำงานภายใต้ระเบียบราชการและบุคลากรจำนวนมากที่โอนย้ายมาจาก

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในช่วงแรกยังคงคุ้นชินกับวัฒนธรรมเดิม ๆ อยู่ กระนั้น การทำงานของ 

กสม.ทั้งในแง่องค์กร และในแง่ประเด็นนั้นมีความแตกต่างไปจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ดังน้ัน การ

ถอดบทเรียนและการพัฒนาโครงสร้างและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรใหม่เพื่อให้สามารถตอบ

ภารกิจสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีประสิทธิภาพบนฐาน

ของการเคารพศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณและความต้องการที่หลากหลาย ข้อเสนอ

สำคัญของวราพรเพื่อการพัฒนาองค์กรภาครัฐให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

ภายใต้กรอบคิดจิตวิญญานการบริการสาธารณะทั่วไป 7 ประการ ได้แก่ 1. องค์กรรัฐที่พร้อมรับใช้

ประชาชน 2. องค์กรรัฐที่เน้นการบริการอย่างมืออาชีพ 3. องค์กรรัฐที่มองเห็นคุณของมนุษย์ 4. 

องค์กรรัฐภายใต้ขีดความสามารถของข้าราชการไทย 5. องค์กรรัฐผา่นระบบคุณธรรม และจริยธรรม 

6. องค์กรรัฐความรู้สึกเป็นเจ้าร่วมกัน และ 7. องค์กรรัฐมุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งองค์กร

รัฐอาจต้องใช้เวลาเพ่ือแสวงหาเป้าหมายและปรับวัฒนธรรมไปสู่ความทันสมัย  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการทำงานด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้อง

กับชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ต้องการความละเอียดใส่ใจสูงที่จะมองเห็นสัญญาณอันตราย ภยัคุกคาม

ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น จึงต้องการองค์กรในฐานะระบบที่มีชีวิต และบุคลากรที่มีจิต

วิญญาณในการทำงานและมุ่งสู่ความเป็นองค์รวม ซึ่งต้องการความกล้าหาญในการเปิดใจ ยอมรับ

ข้อจำกัด มองเหน็ศักยภาพและโอกาสที่จะขับเคลื่อน เช่ือมโยงความสัมพันธ์ไปด้วยกันกับคนอื่น ๆ ซ่ึง

เป็นแนวคิดที่ไปไม่ค่อยได้กับวิถีการทำงานแบบแยกส่วนซึ่งพบมากในองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบ

ระบบราชการ (องค์กรสีส้ม) ที่ยึดติดกับระเบียบอย่างเคร่งครัดจนเกินพอดี แบ่งแยกผู้คนออกเป็น

แผนก ลำดับชั้น หรือระดับความมีประสิทธิภาพในการทำงาน พื้นเพภูมิหลัง และปฏิเสธแง่มุมทาง

อารมณ์ความรู้สึกและจิตวิญญาณ (ชาญชัย ชัยสุขโกศล และคณะ, 2564: 95 - 107) เป็นต้น ซึ่ง

ย้อนแย้งกับงานด้านสิทธิมนุษยชนที่มองเห็นคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มิใช่เพียงการมีชีวิตทางกายภาพที่

เคลื่อนไหวได้เท่านั้น หากแต่มองเห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์ที่มีคุณค่าศักดิ์ศรีมีจิตวิญญานสัมพันธ์แบบ

องค์รวม ซึ่งควรต้องมีวัฒนธรรมการทำงานในแบบองค์กรเชิงวิวัฒน์ หรือองค์กรสีทีล (Frederic 

Laloux, 2014 อ้างถึงใน ชาญชัย ชัยสุขโกศล และคณะ, 2564)   

แนวคิดเรื่องการสร้างองค์กรสมัยใหม่แบบองค์กรสีทีล มีวัฒนธรรมที่สำคัญที่อาจสรุปได้

ดังนี้ คือ 1) มีความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงานและมองเห็นด้านบวกของกันและกัน 2) เชื่อในพลัง

ปัญญาร่วมและกระบวนการตัดสินใจแบบปรึกษาหารือบนฐานข้อมูลที่เปิดเผยและมีความพร้อม

รับมือกับความเสี่ยงร่วมกันบนการตัดสินใจนั้น ๆ 3) ความรับผิดชอบและสำนึกในหน้าที่และมองใน

มิติของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 4) ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และมองเห็นบทบาทที่แตกต่าง

กันว่าเป็นคุณค่าที่ขับเคลื่อนสร้างประโยชน์ให้องค์กรได้ 5) มีที่ทำงานที่ปลอดภัยให้สมาชิกรู้สึกสบาย



-23- 
 

ใจและมีบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน 6) สมาชิกมีทักษะในการรับมือกับความ

ขัดแย้งและสามารถแปลงเปลี่ยนก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์เชิงองค์รวม 7) เป็น

นักเรียนรู้ตลอดเวลา กล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและพร้อมหนุนเสริมการเติบโตของกันและกัน  

ความท้าทายขององค์กรแห่งการนำพาสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติจริงได้ในสังคมไทยภายใต้

วิกฤตความเชื่อมั่นต่อ กสม. วัฒนธรรมสังคมที่ไม่ได้วางอยู่บนฐานของวัฒนธรรมสิทธิ การพลิกผัน

และไม่เป็นประชาธิปไตยของการเมืองไทย ตลอดจนความผันผวนและท้าทายของการเมืองโลกที่

กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตมนุษยธรรมครั้งสำคัญจากการบุกยูเครนของรัสเซียและการเมืองของการ

ต่อรองอำนาจกับค่ายเสรีประชาธิปไตย ไม่นับรวมวิกฤตโรคระบาดใหญ่ที่เพ่ิมเงื่อนไขใหม่ ๆ ที่ซับซ้อน

และจำกัดการทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากและทางแยกที่ตัดสินใจเลือก

ได้ยากยิ่งขึ้น เช่น ระหว่างกฎเกณฑ์ข้อจำกัดที่เคร่งครัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-

19 กับสิทธิเสรีภาพขั ้นพื ้นฐานของมนุษย์ในการเลือกวิธีการรักษาและดูแลสุขภาพท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ทั้งโลก หรือระหว่างกฎเกณฑ์กติกาที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดง

ความคิดเห็น และการรวมตัวกันและการมีส่วนร่วมสาธารณะ การไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

ทั้งในเรื ่องของการบริหารจัดการโรคระบาด อัตราการแพร่เชื ้อ การเสียชีวิตจากโรคระบาด หรือ

แม้กระทั่งการจัดการวัคซีน การเข้าถึงวัคซีนและการป้องกันสุขอนามัยของผู้คนที่ยากจนในประเทศ

ต่าง ๆ (HRW, 2020; UN, 2020) ดังนั้น การมุ่งพัฒนาองค์กรภายในอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการจะ

นำพาสังคมไปสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างได้ผลท่ามกลางวิกฤตรอบด้าน หากแต่การประสาน

ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับภาคีเครือข่าย (coalition) เช่นที่องค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้าน

สตรีนิยมนำเสนอยุทธศาสตร์รูปเพชร (Diamond model) ซึ ่งเสนอโดย Batliwara (2010: 15) 

(Cited in Hoddy and Gray, 2020) โดย กสม. อาจจะใช้เป็นทางเลือกหนึ่งของการสร้างบทบาทนำ

ในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้ก้าวหน้าและยังสามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติ

ระดับที่ยอมรับได้ในนานาชาติไว้ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: ยุทธศาสตร์รูปเพชร  

ที่มา: The feminist ‘leadership diamond’ (Batliwala, 2010, p.15) อ้างถึงใน Hoddy & Gray, 

2020, p. 9. 

 

Batliwala ขยายความหลักคิดดังกล่าวไว้ว่า ผู้หญิงที่มีมุมมองด้านสตรีนิยมและวิสัยทัศน์เรื่อง

ความเป็นธรรมทางสังคมในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม ที ่แปลงเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะใช้อำนาจ 

ทรัพยากร และทักษะต่าง ๆ ในการที่จะไม่กดขี่ข่มเหง แต่มองเห็นโครงสร้างที่หลอมรวมผู้คนเข้า

Power Purpose  

and Politics  

Principles  

and Values 
Practices 
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ด้วยกัน ด้วยกระบวนการในการจะเชื้อเชิญให้คนอ่ืน ๆ ให้มาร่วมมือกันแปลงเปล่ียนสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อไปสู่ความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคมที่เป็นจริงได้ในฐานะที่เป็น

สิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคน  

“Women with a feminist perspective and vision of social justice, 

individually and collectively transforming themselves to use their power, 

resources and skills in non-oppressive, inclusive structures 

and processes to mobilize others – especially other women – 

around a shared agenda of social, cultural, economic and political 

transformation for equality and the realization of human rights for all.” 

กรอบคิดของ Batliwara วางอยู ่บนฐานการทำงานของ Oxfam ซึ ่งเป็นองค์กรที่

ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างยาวนานบนฐานคิดเรื่องการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

จากภายใน (transformative learning) บนฐานคิดเรื่องสตรีนิยมในแนวความเป็นธรรมทางสังคม 

ที่ไม่ได้มุ่งเน้นวัฒนธรรมการเอาชนะ หรือตอบโจทย์เฉพาะตัวชี้วัดจนละเลยความใส่ใจและไหวรู้เท่า

ทันมิติการกดทับ แม้กระทั่งตัวตนของคนทำงานเพื่อการขับเคลื่อนสร้างความเป็นธรรมเอง1 แปลง

อำนาจภายในตน (Power within) เป็นพลังมุ่งมั่นทางการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ (Purpose and 

Politics) สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมบนหลักการและคุณค่าแห่งการเคารพในศักดิ ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ ไหวรู้เท่าทันการใช้อำนาจที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดโดยไม่ตั้งใจ และไม่ละเลยที่จะ

นำเอาหลักการและคุณค่าของสิทธิมนุษยชนลงสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างแข็งขัน 

คณะผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางการก้าวไปข้างหน้าของ กสม. ควรวางอยู่บนฐานการขับเคลื่อนเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสังคมไทยไปด้วยกันทั้งภายในองค์กับและกับภาคีเครือข่ายภายนอก

องค์กรเพื่อกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

เช่นนี ้น่าจะลดแรงปะทะให้กับ กสม. ที่ถูกมองด้วยสายตาไม่ไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐที ่ถูก

ตรวจสอบการละเมิดตามที่ถูกร้องเรียน ขณะเดียวกนัน่าจะช่วยปิดช่องว่างความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้น

ในอดีตจากความพยายามจะประสานความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาในรูปของหลักการ 

“สามประสาน (tripartite)” เพื ่อร ื ้อฟื ้นหลักการดังกล่าว กลับมาเป็นกลไกในการขับเคลื ่อน 

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยต่อไปในอนาคต 

ข้อจำกัดในการศึกษา 

การศึกษานี้จัดทำขึ้นในระยะเวลาอันจำกัดเพียง 6 เดือน และดำเนินการในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกิจกรรมในสถานที่จริงไม่

สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม คณะผู้ศึกษาพยายามปรับวิธีการทำงานเป็นระบบออนไลน์ (online) 

แม้ว่าจะทำให้การดำเนินการสามารถดำเนินต่อไปได้ ทว่า คณะผู้ศึกษาตระหนักว่า การทำงานในระบบ

ออนไลน์อาจส่งผลต่อความครบถ้วน รอบด้าน และการเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงบางชุดไม่อาจเข้าถึงได้ 

ซึ่งอาจส่งผลต่อความกว้างและความลึกในการวิเคราะห์บ้าง  

นอกจากนี้  ยังมีข้อจำกัดในการถอดบทเรียนจากองค์กรภาครัฐ เนื่องจากการประสานเชิญ

ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มและเวที

 
1
 การขยายความในเรื่องนี้สามารถอ่านได้จากงานของ อวยพร เขื่อนแก้ว. (2565). ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม 
สันติภาพศึกษา (Peace education) : แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
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สาธารณะ มีตัวแทนจากทางองค์กรภาครัฐเข้าร่วมบ้าง ทว่างดที่จะแสดงความคิดเห็นทำให้ขาด

ข้อมูลในส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปอย่างน่าเสียดาย 

อนึ่ง คณะผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่า บรรยากาศทางการเมืองอาจส่งผลต่อการแสดงความ

คิดเห็น ด้วยในช่วงที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่นั้น บรรยากาศทางการเมือง สิทธิเสรีภาพและการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างถูกจำกดั เห็นได้จากการจับกุมตั้งข้อกล่าวหาประชาชนกลุ่ม

ต่าง ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่ง

สวัสดิการและคุณภาพชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  

จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ 

 สืบเนื่องจากแนวปฏิบัติของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

มนุษย์หรือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กำหนดให้งานวิจัยทุกชิ้นที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ต้องดำเนินการ

ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อให้มีหลักประกันในการปกป้อง

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูล และเป็นหลักประกันในการรักษาความลับส่วนบุคคล 

การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูล

จากแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู ้ให้ข้อมูลมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ ้นไป จึงจำเป็นต้องยื่นขอ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้ยื่นขอรับการพิจารณา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และ

ได้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยการรับรอง

นี้จะส้ินสุดในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตามเอกสารรับรองเลขที่ MU-CIRB 2021/448.1810 

วิธีการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษารวบรวมจากเอกสาร 
 การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมุมมองย้อนหลังและ

มุมมองในปัจจุบันต่อ กสม. ทั้งที่เป็นงานวิจัย ข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจน

กรอบแนวคิดที่เกี ่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์มุมมองและสร้าง

ข้อเสนอเพ่ือการสร้างยุทธศาสตร์ในอนาคต และการทบทวนวรรณกรรมในที่นี้จะเป็นฐานสำหรับการ

พัฒนาคำถามทั้งในส่วนที่เป็นคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก คำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม และคำถามใน

แบบสอบถาม ทั้งนี้ กรอบคิดในการออกแบบคำถามทั้งหมดในโครงการนี้วางอยู่บนหลักการของ

บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที ่มุ่งเน้นงานที่ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงครั ้งสำคัญของจิตสำนึก 

วัฒนธรรม และระบบสังคม (Wilber, 2013, แปลและเรียบเรียงโดย ชาญชัย ชัยสุขโกศล และคณะ, 

2564: 15) ซึ่งงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นงานที่อยู่ในข่ายที่ต้องการความใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับกรอบคิด จิตสำนึก และวัฒนธรรมการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมในระบบสังคมให้มีมิติการเคารพสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฎเป็นบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ กสม. ดังนั้น คำถามที่นำมาใช้กับทุกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจึงมุ่งหวังให้

เกิดการร่วมย้อนถอดบทเรียนแบบเสริมพลังด้วยการไตร่ตรองและนำเสนอทางออกจากความท้าทาย

อย่างสร้างสรรค์ โดยในกระบวนสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียนร่วมกัน คณะที่

ปรึกษาผู้ศึกษาทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ต้ังคำถาม ผู้ฟัง ผู้ตีความ และผู้สังเกตการณ์การสนทนาไปด้วย โดย

ตั้งคำถามให้ครบทั้ง อะไร อย่างไร และทำไม (What/How/Why) และครบในโครงสร้างคำถามที่มี

ความลึก 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับผลลัพธ์ (outcome) กระบวนการ (process) และคุณค่า (value) 

และใช้วิธีการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) เพื่อให้สัมผัสถึงคุณค่าทางจิตใจ และการใช้ปัญญา
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เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานในอนาคตอย่างมีจิตวิญญาณและชีวิตชีวาแม้ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายที่

หนักหน่วงเพียงไรก็ตาม  

 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 งานศึกษานีสุ้่มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจของคณะผู้ศึกษาในการกำหนดสมาชิกของประชากร ที่

จะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างบนฐานของการสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อย้อนดูตัวแสดงที่

คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยทั้งในแง่ขององค์กร

และตัวบุคคล และพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารผู้ไถ่ ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์

เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพมากว่า 40 ปี และพบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่

น่าสนใจหลายคนจึงได้นำมาเรียบเรียงและค้นหาข้อมูลเพิ ่มเติมว่ามีลักษณะสอดคล้องหรือเป็น

ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาหรือไม่ ซึ ่งคณะผู้ศึกษาได้พยายามคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้

ครอบคลุมการเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากที่สุด ก่อนจะตัดสินใจเลือกสัมภาษณ์

เชิงลึกตัวแสดงที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องเป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  การคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบนี้มีข้อจำกดัของการสุ่มตัวอย่างแบบนี้ คือ ไม่สามารถระบุได้ว่าตัวอย่างที่เลือก จะ

ยังคงลักษณะดังกล่าวหรือไม่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป   

 การสมัภาษณ์เชิงลึก  
 โครงการนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ.งลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำงานด้าน

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและการทำงานเกี่ยวข้องกับ กสม. จำนวน 23  ราย แบ่งออกเป็นบุคคล

ที่มาจากองค์กรภายนอก 14 ราย บุคคลที่อยู่ใน กสม. ชุดที่ 4 จำนวน 5 ราย  และผู้บริหารสำนักงาน 

กสม. จำนวน  4 ราย เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด โดยใช้การถอดคำสัมภาษณ์

แบบละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์และอ้างอิงต่าง ๆ  

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
เพ่ือให้การรับฟังเสียงสะท้อนจากภายในองค์กรมีความสมดุลระหว่างเสียงของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเสียงของพนักงานในสำนักงาน กสม. ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องปฏิบัติงาน

สนองตอบนโยบายของ กสม. อย่างไรก็ดี ด้วยโครงสร้างอำนาจทางกฎหมายและทางสังคม

วัฒนธรรม คณะผู้ศึกษาตระหนักถึงน้ำหนักเสียงที่ไม่เท่ากันและความเช่ือม่ันไว้วางใจในการเก็บรักษา

ความลับของคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนแปลกหน้า คณะที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบคำถามสำหรับให้

พนักงานที่ในสำนักงาน กสม. ที่อาจจะยังไม่มั่นใจในการสื่อสารผ่านเสียงในวงสนทนากลุ่มอย่าง

เปิดเผยได้มีช่องทางในการสะท้อนความคิดเห็นอย่างอิสระและตามความสมัครใจ อย่างไรก็ดี คณะผู้

ศึกษาคาดหวังว่า ในจำนวนพนักงานสำนักงาน กสม. ทั้งหมด 276 ราย อาจจะได้รับแบบสอบถาม

คืนอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง แต่ในการดำเนินการจริง มีผู้สมัครใจตอบคำถามในแบบสอบถามเพียง 50 

ราย คิดเป็นร้อยละ 18.25 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของสำนักงาน กสม. กระนั้น มิได้ถือเป็น

ความผิดพลาดหรือบกพร่องแต่ประการใดสำหรับพนักงาน เนื่องด้วยตามหลักการจริยธรรมการวิจัย

ในคนอาสาสมัครมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลได้ และหากไม่สมัครใจจะให้ข้อมูลก็เป็นสิทธิส่วน

บุคคลของพนักงานเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น คณะผู้ศึกษาตระหนักดีถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ภาระงานที่มี

อยู่มาก และความไม่สะดวกในการให้ข้อมูล ทว่าข้อมูลที่ได้มานับเป็นประโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์

ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดสนทนากลุ่ม 

 การสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำงานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยจำนวน 33 ราย ซึ่งมา

จากองค์กรที่ทำงานขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนในมิติใดมิติหนึ่ง และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งในอดีต 

และ/หรือปัจจุบันในลักษณะการเป็นผู้ร่วมงานกับ กสม. ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ผู้ได้รับประโยชน์จากการ

ปกป้องคุ้มครอง และผู้ร่วมมือส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชน  

2. กลุ่มบุคลากรภายในสำนักงาน กสม. จำนวน 48  ราย  โดยมีผูแ้ทนมาจาก 9 สำนัก และ 

1 หน่วยภายใต้สำนักงาน กสม. พร้อมทั้งผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคที่ทำข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) กับ กสม. 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดเวทีสาธารณะ 
 หลังจากที่ได้ดำเนินการวิจัยขั ้นตอนที่ 1- 4 มาแล้ว คณะผู้ศึกษาได้จัดทำร่างรายงานเพื่อ

นำเสนอและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนเปิดให้มีการสอบทานข้อมูล เพื่อให้การจัดทำรายงานมี

ความรอบคอบและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยในการจัดเวทีสาธารณะนั้นมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ได้วิพากษ์อย่างมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์และเขียนรายงาน  

 การวิเคราะห์และเขียนรายงาน 
 การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เขียนรายงานด้วยการพรรณนา

ความประกอบเรื่องเล่าที่มาจากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา

กลุ่ม และในเวทีสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื ่องเล่าที ่แสดงให้เห็นทั ้งพัฒนาการ และประสบการณ์ตรง

เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายคน

กลายเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา ที ่สำคัญเป็นแนวทางในการทำงานด้านสิทธิ

มนุษยชนที ่กำลังอยู ่ในความสนใจและนำมาใช้ในการขับเคลื ่อนงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในหลาย ๆ ประเทศ เช่น เอสโตเนีย เดนมาร์ค และโรมาเนีย เป็นต้น (EQUINET, 2021)  

ทั้งนี้ ด้วยคณะผู้ศึกษาเชื่อตามที่ Andreassen et al (2017) ได้ชี้ให้เห็นว่า ในงานศึกษาวิจัยทางด้าน

สิทธิมนุษยชนซึ่งยังมีข้อจำกัดในเรื่องการพัฒนาระเบียบวิธีวิทยาของตัวเองอยู่มาก เพราะส่วนหนึ่ง

เป็นเพราะมุ่งวิจัยเพื่อนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดที่มีอยู่มาก ดังนั้น วิธี

วิทยาในการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนจึงมักหยิบยืมมาจากหลากหลายสาขา เช่น การสืบสาว

วงศาวิทยาทางประวัติศาสตร์ การศึกษาโดยอ้างอิงแนวทางนิติศาสตร์ แม้กระทั่งการหยิบยืมวิธีการ

ทางมานุษยวิทยาที่ศึกษาเรื่องราวของคนตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตประจำวัน ทว่า ไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่อง

เล่าหากแต่พัฒนามาเป็นส่ิงที่ซิดโดนี สมิธ เรียกว่า “Personal Narrative and Human Rights 

Campaign” หรือถอดความได้ว่าเรื่องเล่าส่วนตนของผู้คน (personal narrative) และการรณรงค์

ด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยมีตัวอย่างว่าวิธีการดังกล่าวสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในระดับโลกได้ โดยเฉพาะการเรื่องเล่า (ประสบการณ์) ส่วนตนในเวทีสิทธิมนุษยชนโลก ที่

สามารถช่วยค้นหาความจริงจากการถูกข่มเหงทำร้าย ทั้งหลายเรื่องเล่าก็ยังบ่งชี้ถึงตัวผู้ก่อการ

รุนแรงและการละเมิดได้ด้วย ดังนั้น จุดหมายปลายทางของการเล่าเรื่องส่วนตนจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่

การระบายความเศร้าโศกส่วนตน แต่มันยังสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี การรวบรวม

เข้าจดหมายเหตุความรุนแรง และการเผยแพร่สู่สาธารณชนรูปต่าง ๆ ในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหา

ได้ด้วย (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 7 สิงหาคม 2555) กรณีตัวอย่าง ได้แก่ การเล่าเรื่องของผู้หญิงกลุ่มชาติ
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พันธุ์ในพม่าที่ถูกข่มขืน ในเรื่อง ใบอนุญาตข่มขืน: บันทึกการทารุณกรรมทางเพศในรัฐฉาน (สุพัตรา 

ภูมิประพาส และ เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2545)  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษานี้มุ่งมองย้อนหลังการทำงานของ กสม. ทั้งในแง่ของการทำงานขององค์กรใน

ฐานะที่เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และทบทวนผลการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

หลังจากที่มีองค์กรแห่งชาติขึ ้นมาแล้วเพื่อจะถอดบทเรียนสำหรับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา

งองค์กรและการทำงานในอนาตคต ดังนั ้น การทบทวนวรรณกรรมในที่นี ้จึงกำหนดขอบเขตการ

ทบทวนเป็นสองเรื่องหลักคือ 1. วรรณกรรมเกี่ยวกับการทำงานขององค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชน

ซึ่งประกอบด้วย กสม. และสำนักงาน กสม. ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ กสม. ซึ่งมี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบผูกพันโดยตรงต่อกฎหมายไทยและในขณะเดียวกันก็มีหลักการ

สากลในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งชาติที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) 

ซึ่งมีหลักการปารีส (The Paris Principles) กำกบัมาตรฐานอีกชั้นหนึ่ง และ 2. วรรณกรรมเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยซึ่งมีพัฒนาการมากอ่นหน้า และภายหลังการจัดตั้ง กสม. โดยพิจารณาใน

ส่วนของพัฒนาการสิทธิมนุษยชนที่เกดิขึ้น 

1. วรรณกรรมที่เก่ียวกับองค์กรและการทำงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขของชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุข

ชุมชน) (ต่อไปจะใช้ชื่อย่อว่า ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) (2556) ทำวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพและ

พัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 257 (1) ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที ่พบมา

กำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. 

ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 257 (1) ซึ่งระบุถงึอำนาจหน้าที่ของ กสม. ว่า  

ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ

ไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำ

หรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการ

ตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือดำเนินการต่อไป 

จากการศึกษาวิจัย ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (2556) พบว่า ในการทำหน้าที่ตามมาตรา 

257 (1) ของ กสม. มีข้อจำกัดหลัก คือ ความล่าช้าและคุณภาพของงานตรวจสอบที่ยังมีข้อจำกัด

ด้านคุณภาพ และยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

และนำไปสู่การเยียวยาผู้ถูกละเมิด ยิ่งกว่านั้น รายงานการตรวจสอบยังมีจุดอ่อนที่ทำให้ถูกโต้แย้ง

ด้วย   

สำหรับปัจจัยที่ทำให้การทำหน้าที่ตามมาตรา 257 (1) ของ กสม. ไม่มีคุณภาพอย่างที่

ควรจะเป็นนั้น มีเงื่อนไขที่แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ในระดับโครงสร้าง และ ในระดับกระบวนการ ดังมี

รายละเอียดในตารางที่ 1 แสดงข้อจำกัดและสภาพปัญหาในการทำงาน 

ระดับ จุดที่เป็นข้อจำกัด สภาพปัญหา 
1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างการ

ทำงาน (การบริหาร
จัดการองค์กร 

1.1.1 ขาดศูนย์ปฏิบัติงาน และเครือข่ายการ
ทำงานในพ้ืนที ่
1.1.2 การบริการจัดการ มอบหมายงานและ
การแบ่งงาน ขาดระบบที่ชัดเจน ส่งผลให้การ
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ระดับ จุดที่เป็นข้อจำกัด สภาพปัญหา 
ทำงานแขงแต่ละกลุ่มงานมีระบบการทำงาน 
มาตรฐาน ฯลฯ แตกต่างกัน 
1.1.3 การทำงานมีขั้นตอนมากเกินไป ส่งผลให้
กระบวนการตรวจสอบใช้เวลานาน 
1.1.4 โครงสร้างทีมงานตรวจสอบ มีคุณภาพไม่
เท่าเทียมกัน ขาดหัวหน้ากลุ่มที่มีศักยภาพ
สามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยกล่ันกรอง 
ตรวจสอบงานก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณา 

 1.2 บุคลากร 1.2.1 เจ้าหน้าที่บางส่วนยังมีข้อจำกัดด้านทักษะ 
ความสามารถที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบ อาทิ ความรู้ด้าน
กฎหมาย การเขียนรายงาน  
1.2.2 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ยัง
เป็นลักษณะเปิดกว้าง ไม่เจาะจงคุณสมบัติ ทำ
ให้บุคลากรไม่ตรงตามลักษณะงาน/ไม่พร้อม
ทำงาน ต้องฝึกฝน พัฒนา  
1.2.3 การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร เป็น
ลักษณะพรรคพวก ไม่พิจารณาตามคุณสมบัติ 
ความสามารถ 

 1.3 ระบบ
งบประมาณ 

ขาดกลไกควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินตามแผน
งบประมาณ ทำให้การต้ังงบประมาณขาดการ
วางแผนการทำงานที่ชัดเจน ไม่สามารถดำเนิน
โครงการตามแผนงบประมาณที่ต้ังไว้ ส่งผล
กระทบต่อโครงการที่ทำจริงแต่งบประมาณไม่
เพียงพอ 

2.ระดับกระบวนการ  2.1 กระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน   

2.1.1 ใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ 
2.1.2 การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการ
ร้องเรียน ไม่ต่อเนื่อง 
2.1.3 ผู้ร้องเรียนยังขาดความเข้าใจต่อขั้นตอน
การร้องเรียน  
2.1.4 ผู้ร้องเรียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทร 
ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้ประสานงานไม่ได้  
2.1.5 ขาดกลไกไกล่เกลี่ยประนีประนอม
เบื้องต้น  

 2.2 กระบวนการ
ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

2.2.1 ใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่ข้ันตอนการ
ตรวจสอบ 
2.2.2 กระบวนการตรวจสอบบางส่วนใช้
ลักษณะต้ังรับ เช่น ส่งหนังสือโต้ตอบ ทำให้
ต้องใช้เวลานาน 
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ระดับ จุดที่เป็นข้อจำกัด สภาพปัญหา 
2.2.3 ปัญหาจากอนุกรรมการบางส่วนทำให้
การวินิจฉัยรูปเรื่องการตรวจสอบ รายงาน ผล
การตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไม่ถี่
ถ้วนรอบด้าน บางกรณีไม่เป็นที่ยอมรับ เกิดข้อ
โต้แย้งด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือ
กำหนดความคุ้มครองเกินหลักกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังมีภารกิจมาก ทำให้มีเวลาน้อย อีก
ทั้งการเข้ามาของอนุกรรมการไม่ได้มีการ
กำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน เป็นการเข้ามาโดย
ระบบพรรคพวก ขาดระเบียบวินัยในการทำงาน 
2.2.4 ข้อมูลจากผลการตรวจสอบบางกรณี ไม่
ครอบคลุม ครบถ้วน  
2.2.5 ข้ันตอนยังมีความซำ้ซอ้น เช่น รายงานที่
ผ่านคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบแล้วต้องส่ง
เข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองอีกรอบ จากนั้น
ตึงส่งเข้าคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  
2.2.6 รูปแบบ เนื้อหา ของรายงานผลการ
ตรวจสอบแต่ละกลุ่มงานมีความแตกต่างกัน ไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2.2.7 กลไกการทำงานไม่เอื้ออำนวยต่อการ
พัฒนาคุณภาพบุคลาการด้านการตรวจสอบ 
เนื่องจากทำหน้าที่เพียงบางส่วนในกระบวนการ
ตรวจสอบ (อนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการเอง)  
2.2.8 ขาดความต่อเนื่องในการบันทึก
รายละเอียดการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล        

 2.3 กระบวนการ
ติดตามผลการแก้ไข
ปัญหา 

2.3.1 ยังขาดกระบวนการติดตามผลที่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย 
2.3.2 รูปแบบการติดตามเป็นการส่งเรื่องต่อ 
ทำให้มีความยากลำบากในการติดตาม เพราะ
ไม่ได้เป็นผู้ที่ดำเนินการตั้งแต่แรก ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะไม่มีความชัดเจนในการกำหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแบบเจาะจง  
2.3.3 ข้อเสนอแนะบางกรณีมีข้อโต้แย้งทาง
กฎหมาย และบางกรณีเป็นข้อเสนอแนวทางที่
ดำเนินการได้ยากในทางปฏบัิติ 
2.3.4 ขาดการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพ่ือ
การแจ้งข้อมูลข่าสาร ความคืบหน้าในการ
ติดตามผล โดยเฉพาะในเรื่องการเยียวยา 

ที่มา: ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน.(2556: ข – ง) 

 



-31- 
 

ความน่าสนใจจากการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยความสุขชุมชนข้างต้น คือ ในส่วนของกลไก

การติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั้น พบว่า  

1. จำเป็นต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของสังคมไทยไปด้วย เช่น ระบบการ

จัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ในข้อ 2.1.4 ซึ่งหากระบบ

การติดตามข้อมูลของประเทศมีประสิทธิภาพการติดต่อกับผู้ร้องเรียนน่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้น   

2. ปัญหาการจัดการระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงานเองยังเป็นประเด็นข้อท้าทายสำคัญ

โดยเฉพาะในอนาคตที่ประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิ และจำนวนผู้ร้องเรียนอาจมากขึ้น หากมิได้มี

การจัดทำฐานข้อมูลภายในองค์กรให้เป็นระบบ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ของทั้งประเทศได้แล้ว อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปกป้องคุ ้มครองสิทธิ 

แก่ประชนชนได้   

3. การทำงานกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปิดโอกาสให้ใช ้ศ ักยภาพของภาคีเครือข่ายในรูปของ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากองค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ และคนทำงานในภาคส่วน

ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ดี การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ กสม. กับ คณะอนุกรรมการที่ได้รับ

การแต่งตั้งซึ่งมีวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกัน และอาจจะขาดกลไกในการสร้างวัฒนธรรม

การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ กสม. กับคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนั้น แทนที่ กสม. 

จะสามารถใช้เครือข่ายคณะอนุกรรมการซึ ่งอาจมีความเชี ่ยวชาญในประเด็นเฉพาะด้านมาช่วย

ขับเคลื่อนงานของ กสม. แต่จากสภาพปัญหาที่ศูนย์วิจัยความสุขชุมชนได้ค้นพบ ชี้ให้เห็นช่องว่าง

สำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่าง กสม.กับ เครือข่ายคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งหากมีการ

ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนากลไกการทำงานร่วมน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงาน

สิทธิมนุษยชนในอนาคต  

4. ศูนย์วิจัยความสุขชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะ (1) การกระจายอำนาจการบริหารจัดการ 

การทำงาน และการจัดทำคู่มือเพื่อให้การทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะอนุกรรมการเป็นระบบ

มากขึ้น และ (2) การลดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นำมาสู่การ

ประสานการคุ้มครองเพื่อแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น 

งานของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน ยังช้ีให้เหน็ องค์กรที่รับเร่ืองร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในปีที่ทำวิจัยว่า มี 4 องค์กร คือ กสม. ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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ภาพที่ 3: องค์กรที่เคยมีบทบาทในการรับเรื่องราวการละเมิดสิทธิในปี 2552 – 2556 

*ถูกยกเลิกบทบาทหน้าที่ โดย พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) 

 

จากงานของศูนย์วิจัยความสุขชุมชนข้างต้น ชี้ให้เห็นช่องทางของการทำแผนผังองค์กร

ภาครัฐ แต่เมื่อตรวจสอบย้อนหลังไปกลับพบว่า อันที่จริง คณะกรรมการวินิจฉัยรับเรื่องร้องเรียน  

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ถูกยกเลิกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวไปแล้ว โดย

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ในขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นอีกหนึ ่งองค์กรที่ขาดหายไปจากการค้นคว้าวิจัยของศูนย์วิจัย

ความสุขชุมชน ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 

2545 ทำหน้าที ่รับเรื ่องราวร้องทุกข์คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพและทำงานรณรงค์ให้ความรู ้เรื ่อง 

สิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน และยังเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกองทุนชดเชยเยียวยาผู้ถูก

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 ตลอดจนเป็นองค์กรหลัก

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562   

นอกจากงานของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน งานวิจัยของ เลิศพร อุดมพงษ์ (2564) เรื่อง 

องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้: ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทบาทและสภาพการดำเนินงานขององค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื ่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการ

ดำเนินงานขององค์กรอิสระต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เลิศพรใช้วิธีการสนทนากลุ่มกับ

ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่ทำงานในพื้นที่ที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 5 

แห่ง จำนวน 58 คน และพบว่า กสม. สามารถดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างครบถ้วน 

และบรรลุตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ บนข้อจำกัดนานัปการรวมถึงความผันผวนจากปัจจัยภายในและการไม่ได้

รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์บทบาทและการดำเนินงานของ กสม. พบว่า 

การรับรู้ในบทบาทและการดำเนินงานของ กสม.ทั ้งในส่วนกลางและระดับพื้นที ่ มีค่อนข้างน้อย 

ประชาชนและภาคประชาสังคมไม่ค่อยเช่ือมั่นในการทำงานและขาดความไว้วางใจต่อ กสม. ซ่ึงสรุปว่า

มีเหตุปัจจัย 4 ประการ คือ การทำงานยังจำกัดอยู่ที่ส่วนกลางมากกว่าที่จะทำงานในส่วนภูมิภาค 

ขาดการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก ขาดอำนาจมีอำนาจหน้าที่เพียงแค่ตรวจสอบทำให้ถูก

องคกรรับเรื่องรองเรยีน
การละเมิดสิทธิ

กสม.

คณะกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกขในคณะกรรมการ

กฤษฎีกา*

ผูตรวจการแผนดิน

สํานักงานปลัดสาํนัก
นายกรัฐมนตรี
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มองว่าเป็นเพียง “เสือกระดาษ” และ ในส่วนของ กสม.ที่มีจำนวนน้อยไปไม่เพียงพอต่อการทำงาน

และไม่ควรจำกัดวุฒิการศกึษาของผู้ที่จะมาเป็น กสม. (เลิศพร, 2564: ง) ซึ่งในส่วนของผู้ที่จะมาเป็น 

กสม. เลิศพรขยายความว่าในประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการสรรหาและคุณสมบัติของ 

กสม. ว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่มีข้อสังเกตว่าที่มาของ กสม. ยังยึดโยง

กับประชาชนน้อย ข้อเสนอจากงานวิจัยของเลิศพร เสนอว่า ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อทำให้

ประชาชนรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย ต้องมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ กสม. ในการทำงาน ต้องทำงาน

ร่วมกับสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้าน

การปกป้องสิทธิมนุษยชน ต้องมีการนำเสนอผลงานการทำหน้าที่ของ กสม. ต่อสาธารณะในรอบปี 

มีการให้ข้อมูลป้อนกลับกับประชาชน เพื่อช่วยทำให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการทำงาน ตลอดจนเป็น

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ กสม. ต่อสาธารณะมากขึ้นการกำหนดกลไกการทำงานในระดับย่อยจาก

ส่วนกลางควรมีการกำหนดให้มีสำนักงาน กสม. ระดับจังหวัดหรือภูมิภาค เป็นหน่วยงานของตนเอง 

ควรจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ เลิศพรยังเสนอว่า ต้องมีการคัดเลือกและ

พัฒนาบุคลากรในการทำงานระดับพื้นที่อย่างเข้าถึงและเข้าใจประชาชน (เลิศพร อุดมพงษ์, 2564: 

ข) ในส่วนของข้อเสนอที่จะทำให้งานของ กสม. มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปกป้องสิทธิประชาชน 

คือ ข้อเสนอที่ว่าให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างด้วยการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ กสม. มีความเป็น

อิสระและสามารถทำงานตรวจสอบอำนาจรัฐได้มากขึ้น หรือให้ข้อเสนอของ กสม. มีผลบังคับในทาง

ปฏิบัติซึ่งจะทำให้ กสม. สามารถปกป้องสิทธิประชาชนได้มากขึ้นตามไปด้วย (เลิศพร อุดมพงษ์, 

2564: ง) 

ข้อค้นพบและข้อเสนอจากงานวิจัยของเลิศพร ชี้ให้เห็น ประเด็นสำคัญเรื่องความคาดหวังต่อ 

กสม. ในเรื่องอำนาจที่จะสามารถปกป้องสิทธิประชาชนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และชี้ให้เห็นช่องว่างใน

การทำงานของ กสม. ที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารกับสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ

สื่อสารสองทาง คือ ให้ประชาชนสามารถสะท้อนกลับได้ด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานปกป้อง

สิทธิของ กสม. ต่อประชาชน และในด้านการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิให้ประชาชนทราบ ตลอดจนการส่ือสารหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติด้านการเคารพ

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นองค์กรหลักด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

2.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องสิทธิมนุษยชน

กับสังคม 
สำหรับการสะท้อนมุมมองของสังคมที่มีต่อ กสม. นอกจากจะพิจารณาจากงานวิจัยใน

ข้อ 1 แล้ว คณะผู้ศึกษา พบว่า การสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจต่อสังคมทั้งในแง่ของ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการทำงานที่ผ่านมาของ กสม. เป็นช่องทางสำคัญ

และจำเป็นสำหรับสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้น และจะเป็นช่องทาง

สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานด้านการปกป้องคุ ้มครอง และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใน

สังคมไทยประสบผลสำเร็จไปด้วย หากว่า กสม. สามารถสื่อสารสร้างความตระหนักและก่อให้เกิด

การร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเคารพ ปกป้อง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไปด้วยกัน อย่างไรก็ดี 

เมื่อทำการสำรวจงานวิจัยพบว่า งานวิจัย หรือ งานวิชาการที่จะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์การ

สื่อสารของ กสม. ยังมีน้อยมาก โดยพบเพียงงานของ  บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: ศึกษากรณีการละเมิดสิทธิการเมืองในห้วงเวลาปี พ.ศ. 

2552 - 2558 โดยวรรณธนพล หิรัญบูรณะ และ นันทนา นันทวโรภาส (2562) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

บริบททางการเมืองและปฏิกิริยาจากต่างประเทศในห้วงเวลาปี 2552 - 2558 ล้วนส่งผลต่อบทบาท

และกระบวนการส่ือสารทางการเมืองของ กสม. ในขณะที่กระบวนการส่ือสารของ กสม. ยังขาดแผน
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ยุทธศาสตร์องค์กรมารองรับ อีกทั ้งสารที่ส่งไปถึงผู ้รับสารยังขาดความชัดเจน และไม่ทันต่อ

เหตุการณ์ จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของกระบวนการสื่อสารทั้งระบบ รวมถึงการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ของ กสม. ในภาวะวิกฤติทางการเมือง เป็นไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น กสม. 

ควรสร้างระบบติดตามและประเมินผล กระบวนการสื่อสารขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จ

และความล้มเหลวในประเด็นการสื่อสารต่าง ๆ และนำมาปรับปรุงกระบวนการสื่อสารขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ ่มมากขึ้นในอนาคต และควรจัดให้มีผู้เชี ่ยวชาญด้านการสื่อสาร

โดยตรงเป็นผู้คอยให้คำปรึกษา   

จากงานวิจัยของวรรณธนพล และ นันทนา (2562) ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ที่ผ่านมา กสม. 

อาจจะยังไม่สามารถส่ือสารให้สังคมรับรู้ทั้งในแง่ของบทบาทที่ชัดเจนของตัวองค์กรและการทำหน้าที่

เป็นกระบอกเสียงด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยได้อย่างดีเพียงพอ โดยเฉพาะท่ามกลางบริบทที่มี

ความขัดแย้งทางการเมืองและมีการละเมิดสิทธิของพลเมืองในทางการเมือง ตลอดจนกระแสการ

ไหลเวียนเปลี่ยนแปรของข่าวสารจำนวนมหาศาลในยุคสื่อหลอมรวมและช่องทางในการสื่อสารเปิด

กว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถผลิตสื่อเองได้ด้วย ดังนั้น หาก กสม.จะสร้างพื้นที่ปักหมุดหมายบน

หน้าสื่อได้ อาจต้องการยุทธศาสตร์การสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ที่ต้องการให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์อาจไม่

เพียงพอต่อการนำเสนอบทบาทและการทำหน้าที่ของ กสม. ได้ ที่สำคัญงานวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

การสื ่อสารของ กสม. ยังเป็นพื้นที่ที่ท้าทายและยังต้องการงานวิจัยอีกมากเพื ่อจะวิเคราะห์และ

นำเสนอยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ทรงพลังในการสร้างการรับรู้ต่อสังคม ซึ่งเมื่อสำรวจปรากฎการณ์

บนหน้าสื่อต่าง ๆ พบว่า กสม.เป็นองค์กรหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าสื่อมวลชนเป็นระยะ ๆ แต่มัก

ผูกติดกับภาพข่าวของ กสม. เป็นรายบุคคลมากกว่าที่จะนำเสนอข่าวสารถึงสำนักงาน กสม. ใน

ภาพรวม และมักปรากฏเป็นข่าวสารเชิงวิพากษ์การทำงานของ กสม. ที่อาจไม่ได้ยืนอยู่บนความ

เข้าใจอย่างถูกต้องต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ กสม. ต่อสังคม  

 วรรณกรรมที่เกี่ยวกับบทบาทการทำหน้าที่ของ กสม. และการพัฒนาองค์กร กสม. ในเชิง

การทบทวนผลงาน บทเรียนที่สำคัญเพื่อการขับเคลื่อนงานต่อไปในอนาคตถือเป็นงานสำคัญเพื่อจะ

ยกระดับการทำงานของ กสม.ให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในทุก ๆ 

ด้าน แม้ว่าจะมีการจัดทำรายงานการทำงานประจำปีมาตั้งแต่ปี 2545 แต่การทบทวน วิเคราะห์ ถอด

บทเรียนร่วมกันถึงจุดอ่อนจุดแข็งในการทำงานทั้งจากมุมมองของคนในองค์กร และคนนอกองค์กร 

เพื่อถอดบทเรียนร่วมกันถือว่ายังมีน้อยมาก ที่ผ่านมาพบงาน การสะท้อนไตร่ตรองตนเอง ของ 

กสม. ชุดที่ 1 ที่วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำงานของ กสม. และการขับเคลื่อนประเด็น

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยวิเคราะห์ที ่กฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ในเอกสารรวมบทความและ

สัมภาษณ์ สุนี ไชยรส เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับบทเรียนของ กสม.” (2552) งานอีกชิ้นหนึ่งเป็นการ

สะท้อนบทเรียนของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน และ กสม. เรื่องสถานการณ์การละเมิดสิทธิ

แรงงานและบทเรียนหกปีของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน (2551) และพบว่าในรายงานผลการ

ปฏิบัต ิงานประจำปีของ กสม. ที ่จ ัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานต่อรัฐสภานั ้นมีประโยชน์ต่อการนำมา

สังเคราะห์เพื ่อการพัฒนาแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื ่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้มี

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอย่างได้ผลมากขึ้น ร่วมกับงานค้นคว้าวิจัยอื่น ๆ เช่น งานที่เกี่ยวกับ

ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาท การทำหน้าที่อย่างอิสระ ตรงไปตรงมาและได้ผลขององค์กร 

กสม. มีหลายชิ้นที่พึงพิจารณา เช่น งานของบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2560) เรื ่อง กสม. ในความ

คาดหวัง งานวิทยานิพนธ์ของ ชนินทร์ อินทรปัญญา (2561) เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสิทธิ
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มนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทย : 

กรณีศึกษารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซึ่งชี้ให้เห็นความคาดหวังต่อการทำ

หน้าที่ของ กสม. ที่สำคัญยิ่งและจะทำให้การมีอยู่ของ กสม. เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนผู้ถูกละเมิด

สิทธิได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการสากล ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของการจัดทำรายงานของ กสม. 

ที ่ทำให้งานด้านสิทธิมนุษยชนขาดพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่การเคารพ 

สิทธิมนุษยชนมากขึ้นด้วย และงานชิ้นใหม่ล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นความคาดหวังต่อการทำงานของ 

กสม. ในฐานะองค์อิสระซึ่งควรจะมีบทบาทในการสร้างประชาธิปไตยที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็น

งานที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันพระปกเกล้า โดย เลิศพร อุดมพงษ์ (2564) เรื่อง องค์กร

อิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้: ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่ง

วิเคราะห์การทำงานของ กสม. ไว้ค่อนข้างละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ขององค์กร 

สิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส และมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรดังกล่าวไปแล้ว

ข้างต้น ซึ่งจากการสำรวจทบทวนวรรณกรรมภายในระยะเวลาที่จำกัด และอาจจะยังมาครบถ้วนทุก

ชิ้นงาน คณะผู้ศึกษาพบว่า ยังไม่มีงานศึกษา ที่สะท้อนมุมมองต่อการทำงาน กสม. ในรอบ 20 ปีใน

งานภาษาไทย ยังไม่มีการศึกษาค้นคว้ามากนัก มีเพียงงานของธัญลักษณ์ นวลักษณ์กวี (2558) ที่

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นักกฎหมาย และนัก

กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ในวารสารผู้ไถ่ เรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในห้วง

วิกฤตกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะชี้วัดมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของไทย งานชิ้นนี้จึงทำหน้าที่

ศึกษารวบรวมพัฒนาการและผลงานของ กสม. แต่ละชุด ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กำหนดให้มี กสม. ชุดที่ 1 เป็นต้นมา   

นอกจากนี้ ในการศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของ กสม. โดยใช้วิธีการนำเสนอแบบ

เรื ่องเล่า (Narratives) ซึ ่งเป็นแนวทางที ่กำลังได้รับความนิยมในแวดวงการทำงานขับเคลื ่อน 

สิทธิมนุษยชนในโลกตะวันตก และสอดคล้องกับแนวทางการสื่อสารร่วมสมัยในยุคดิจิทัลในแนวเรื่อง

เล่า (Storytelling) เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับ กสม.  

ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื ่อออกแบบยุทธศาสตร์การสื ่อสารขององค์กรเพื่อปิดช่องว่างทางการ

สื่อสารกับสังคมอย่างที่งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นจุดอ่อนด้านการสื่อสารของ กสม. ดังนั้น งานศกึษา

ชิ้นนี้จึงปักหมุดหมายการทบทวนการทำงานที่ผ่านมาตลอด 2 ทศวรรษของ กสม. และใช้การรับฟัง

เล่าเรื่องเป็นวิธีการหนึ่งในวิธีการศึกษาและการนำเสนอในรายงาน 
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บทที่ 2  

พัฒนาการสิทธิมนุษยชนสังคมไทยก่อนปี 2540  
  

บทนี้แสดงให้เห็นภาพต้ังแต่ย่างก้าวออกเดินไปบนเส้นทางสิทธิมนุษยชนของไทยที่เริ่มต้นมา

เมื่อปี 2491 จนถึงปัจจุบันปี 2565 เมื่อเทียบกับระยะเวลาและการขับเคลื่อนเรื่องการเคารพสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทย อาจจะกล่าวได้ว่ามีความก้าวหน้าอย่างช้า ๆ และยังมีความท้าทายอยู่หลาย

ประการ จุดที่น่าสนใจคือภายหลังการลงนามรับรองการประกาศปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งมี

จุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่พึงมี

ใครพรากสิทธินั้นไปจากใครได้ โดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ปี 2497 

ก็มีเหตุการณ์สำคัญที่ท้าทายต่อหลักการสิทธิมนุษยชนสากลดังกล่าว คือ เหตุการณ์การอุ้มหายหะยี 

สุหลง ผู้นำคนสำคัญของชาวมลายูมุสลิมในชายแดนใต้ การอุ้มหายดังกล่าวไม่เพียงแต่พรากสิทธใิน

การมีชีวิตของหะยี สุหลงเท่านั้น หากแต่ยังพรากสิทธิของครอบครัวและญาตพี่น้องตลอดจนผู้ที่

เคารพนับถือหะยี สุหลงไปด้วย และกลายเป็นประเด็นปัญหาที่นำมาสู่การละเมิดสิทธิอื ่น ๆ อีก

จำนวนมากหลังจากนั้นมา ความท้าทายสำคัญต่อการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไทยคือ การมองเห็น

บริบททางสังคมการเมืองระดับโลกและระดับรัฐส่งผลอย่างไรต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง

การเคารพสิทธิมนุษยชนจนถึงขั้นที่จะสามารถแปลงเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสังคมเพื่อให้หนุนเสริม

การทำงานผลักดันให้สิทธิมนุษยชนหยั่งรากลึกในสังคมไทย บทนี้จึงชวนเรียนรู้และทบทวนบทเรียน

บริบทแวดล้อมก่อนการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในนาม “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.)” 

2.1 บริบทสังคมการเมืองโลก 

 ปี 2532 เป็นปีที ่มีการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทาง

การเมืองโลก ด้วยเป็นปีที่กำแพงเบอร์ลินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งโลกประชาธิปไตยภายใต้การ

นำของสหรัฐอเมริกาและโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตรัสเซียได้ถูกทุบทำลายลง 

กระแสการเติบโตของเสรีประชาธิปไตยกลายเป็นกระแสที่แพร่หลายไปทั่วโลก เยอรมันตะวันออก-

ตะวันตกกลับเข้ามารวมตัวกันและใช้แนวทางในการเมืองระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตย คือ ระบอบ

ประชาธิปไตยที่เน้นสวัสดิการและความเป็นธรรมทางสังคม  

 ปี 2535 การเมืองโลกเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญท่ีฟรานซิส ฟูกูยามา นักรัฐศาสตร์อเมริกนัเชื้อ

สายญ่ีปุ่นได้นำเสนอแนวคิด ‘จุดจบแห่งประวัติศาสตร์’ ไว้ว่า ประวัติศาสตร์ของโลกได้มาถึงจุดส้ินสุด

แล้ว โดยที่ระเบียบโลกแบบเสรีนิยมจะกลายเป็นระบอบการปกครองหลักที่เอาชนะทุกระบอบการ

ปกครองได้ เพราะเป็นระบอบที่รับประกันสันติภาพและความรุ่งเรืองของชาติต่าง ๆ ได้ดีที่สุด (สมคิด 

พุทธศรี, 22 มกราคม 2562) บรรยากาศการเมืองโลก ณ เวลานั้นแผ่ไปทั่ว และมาถึงสังคมไทย

เช่นกัน   

2.2 บริบทสังคมการเมืองไทย 
 มีการกล่าวอ้างกันว่า สังคมไทยมีการให้คุณค่ากับเรื่องสิทธิมนุษยชนมานานตั้งแต่ในกฎหมาย

ตราสามดวง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย พ.ศ. 2475 นั้น ไม่พบการ

ให้ความหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับชุดคุณค่าสิทธิมนุษยชนสากลที่เกิดขึ้น
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อย่างเป็นทางการในปี 2491 หากแต่ในรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2492 พบว่า ผู ้ร่างได้นำเอา

หลักการซึ ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติต่าง ๆ ของปฏิญญาฯ มาบัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ

เสรีภาพของชนชาวไทย กระนั้นก็ไม่มีรัฐธรรนูญฉบับใดตั้งแต่นั้นมาจนถึงรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็น

ฉบับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ที่จะอธิบายหรือระบุความหมายของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” (นพนิธิ สุริยะ, 

2559: 38-39) หากแต่มีการระบุคำว่า “สิทธิมนุษยชน” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 อย่างเป็นทางการฉบับแรกที่เป็นต้นเรื่องของการก่อตั้ง กสม. ซึ่งจะอภิปรายใน

บทต่อไปนั้น  ในที่นี้จะชี้ให้เห็นว่า บริบทเงื่อนไขทางการเมืองวัฒนธรรมสังคมมีส่วนสำคัญต่อ

พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 การเมือง 
 กล่าวถึงบริบททางการเมืองการปกครองระยะสั้นก่อนกำเนิดสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(National Human Rights Commission) ในช่วงแรกของทศวรรษ 2530 บรรยากาศทางการเมือง

เต็มไปด้วยความตื่นตัวของภาคประชาชนค่อนข้างสูงมาก ด้วยเหตุที่เพิ่งได้มีโอกาสเลือกตั้งและได้

รัฐบาลที่เริ่มเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์โลกหลังสิ้นสุดสงครามเย็นที่ส่งให้

กระแสเสรีนิยมประชาธิปไตยเติบโตขึ้นทั่วโลก สำหรับสังคมไทยความต้องการประชาธิปไตยและการ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการเมืองการปกครองกำลังเบ่ง

บาน ภายหลังจากที่สังคมอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มานาน และในระบอบการ

ปกครองดังกล่าว สิทธิเสรีภาพอันเป็นพื้นฐานของสิทธิพลเมืองย่อมถูกจำกัด 

 ดังนั้น คณะรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งที่เรียกได้ว่า มีแนวโน้มเป็นประชาธิปไตยมาก

ขึ้น เมื่อสิ้นสุดการถือครองอำนาจของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาถึง 8 ปี 5 เดือน แม้ว่า

นายกรัฐมนตรีจะเคยรับราชการทหารมาก่อน ทว่าเป็นผู้นำรัฐบาลหัวก้าวหน้า ภายใต้การบริหารของ

พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานและนโยบายหลาย

ประการโดยเฉพาะการเปิดประตูให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนด

นโยบายทางการเมืองและการพัฒนาประเทศซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลายประการ  

การเติบโตขึ้นของสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้อำนาจภาคส่วนอื่น ๆ ที่มิใช่

กองทัพ อยู่ภายใต้การจับตาของฝ่ายกองทัพเสมอมาด้วยหวาดระแวงว่าจะถูกทำให้สูญเสียอำนาจ

และผลประโยชน์ นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่ทำงานติดตามใกล้ชิดทางการเมืองในขณะนั้น วิเคราะห์

ว่า ขณะที่รัฐบาลประชาธิปไตยกำลังเข้มแข็งขึ้น กองทัพขณะนั้นกลับมีความอ่อนแอ มีการขัดแย้ง

แตกแยกแบ่งสายกันภายใน และมาถึงจุดแตกหักทางการเมืองเมื่อพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ประกาศ

แต่งตั้ง พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก กำลังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งทำให้พลเอก

สุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) วิตกว่า พลเอกอาทิตย์ จะเป็นผู้ที่มาปลดตน

ออกจากตำแหน่ง และนั่นเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรัฐประหารที่นำโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ รัฐบาล

ประชาธิปไตย โดยฝ่ายกองทัพเม่ือวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2534 (บีบีซไีทย. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

 รัฐประหารครั้งนั้นจุดชนวนการลุกฮือประท้วงต่อต้านการรัฐประหาร เรียกร้องการมีส่วนร่วม

ในการเมืองการปกครองขนานใหญ่อีกครั้งของภาคประชาชน (สมบูรณ์, 2539) และนำมาสู่การ

ละเมิดสิทธิพลเมืองที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายและสูญหายจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันต่อมา

ว่า “เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” ในอีกด้านหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดว่าหาก

ประชาชนไม่มีหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และไม่มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย

ที่แท้จริง โอกาสที่จะถูกรัฐบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทหารทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพและการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอีกก็คงจะเกิดขึ้นได้อีก ในช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภา

ทมิฬ การเติบโตของการเมืองภาคประชาชนทั่วประเทศได้สร้างบรรยากาศของการเรียกร้องสิทธิ 

เสรีภาพ และการกำหนดอนาคตของตนเองในระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวเพ่ือมี

ส่วนร่วมกำหนดกติกาหลักในการปกครองประเทศที่ส่งผลให้เกิดองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่จะทำหน้าที่

ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวให้ถึงที ่สุด ถือเป็นช่วงที่ประชาชนเกิดความ

ตระหนักในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สุด เพราะเชื่อว่าสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน

คือหลักประกันความเป็นประชาธิปไตย และบรรยากาศดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนใน

เวลาต่อมาเมื่อมีการจัดต้ังองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 วัฒนธรรม 
 เสน่ห์ จามริก (2527, 2564) ตั ้งข้อสังเกตเกี ่ยวกับ “ความลักลั ่น” ในชุดคุณค่าและ

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งวางอยู่บนฐานคิด “ในโลกตะวันตก” กับชุดคุณค่าและวัฒนธรรม

สังคมไทยที่จัดอยู่ “นอกตะวันตก” ไว้อย่างน่าสนใจ กระนั้นก็ชี้ให้ก้าวข้ามความเป็น “ตะวันตก หรือ 

นอกตะวันตก” เพื่อมาอยู่ที่จุดร่วมสำคัญในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกันว่า “มนุษย์ทั้งปวง

เกิดมาเสรีและเสมอเท่าเทียมกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างได้การประทานมาซึ่งเหตุผล มโนธรรม 

และพึงปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” อย่างไรก็ดี ความลักลั่นนี้ถูกท้าทายจาก

รากเหง้าวัฒนธรรมสังคมที่มองเห็นคนไม่เท่ากันที่ผลิตซ้ำผ่านสถาบันทางสังคมต่าง ๆ และเป็น

อุปสรรคสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเคารพยอมรับในศักดิ์ศรีเสมอภาคกันทุกชั้นชน จาก

โครงสร้างทางสังคมที่มองความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากัน มองตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะสังคม

อำนาจรัฐ พยายามทำให้สังคมไทยเป็นสังคมเดี่ยว ทำให้เกิดอัตลักษณ์ของคนในประเทศชาติ หาก

ใครมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมไทย หรือปรับตัวไม่เท่ากับวัฒนธรรมอำนาจศูนย์กลางก็จะเป็นคน

อื่น กลายเป็นคนอื่นที ่ด้อยกว่า (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2557; สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์, 2564) 

เงื่อนไขทางวัฒนธรรมนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่คนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนพึงตระหนักรู้เท่าทัน และ

มองให้เห็นความขัดแย้งไม่ลงรอยกันระหว่างวัฒนธรรมสองชุด ความท้าทายนี้เรียกร้องจินตนาการ

และการออกแบบกระบวนการที่จะสามารถสร้างการยอมรับในชุดวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนเสียก่อน

จึงจะสามารถสร้างการเคารพยอมรับวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยได้ในวงที่กว้างขึ้น 

  1.3 พัฒนาการสทิธิมนุษยชนสากลในสังคมไทย  

 พัฒนาการทางแนวความคิด 
 นพนิธิ สุริยะ (2559) ชี้ให้เห็นพัฒนาการทางความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสากลในสังคมไทย

โดยเริ่มจากการให้ความเห็นของบรรดานักวิชาการที่เห็นพ้องกันว่า “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง สิ่งที่

ติดตัวมาแต่กำเนิด โอนให้แก่กันไม่ได้ และรัฐให้การรับรอง และการรับรองอย่างเป็นทางการที่สุดคือ

การรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ดังที่ทราบกันดีแล้ว  

 พัฒนาการทางความคิดที่น่าจะเป็นรูปธรรม ครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักการสากลมาก

ที่สุดน่าจะเป็นข้อเสนอของ ป๋วย อึ้งภากรณ์ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ที่ ป๋วย อึ้งภากรณ์ 

เขียนขึ้นในปี 2516 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) แต่น่าเสียดายว่า ชุดความคิดและคำอธิบายของป๋วย

ไม่ได้รับการนำไปเผยแพร่ในช่วงเวลานั้นอันเป็นผลมาจากบริบททางการเมืองในสังคมไทยที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตยมากพอที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน

สากลดังกล่าว 
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 พัฒนาการตามมาตรฐานสากล 
 ขณะที่ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2536: 76 - 85) รวบรวมนำเสนอให้เห็นพัฒนาการและยังให้

แง่มุมเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน เขาชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย

มีการทำข้อตกลงกับนานาชาติรับเอาหลักการและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลเข้า

มาในประเทศจำนวน 2 รายการเท่านั้น คือ การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี และเรื่องการให้สิทธิ

ทางการเมืองแก่สตรี ในขณะที่ชัยวัฒน์ สำรวจว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในเวลานั้นมีถึง 

22 รายการ และเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันไทยเป็นประเทศที่ทำข้อตกลงเป็นภาคีใน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้อยที่สุด ส่วนฟิลิปปินส์ทำข้อตกลงมากที่สุดในเวลานั้น กระนั้น 

จำนวนการทำข้อตกลงก็มิได้บ่งช้ีว่าประเทศนั้น ๆ จะมีระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงไร

ในทางปฏิบัติ   

 ชัยวัฒน์ยังขยายความให้เห็นว่า จากการประเมินขององค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty 

International: AI) ที่รัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัยไม่ค่อยพอใจในการทำงานขององค์กรนี้มากนัก

แต่เป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ และจัดทำ

รายงานสถานการณ์ ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้เสียหายนั้น รายงานของ AI  และ

รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US State Department : SD)  ต่อเรื่องสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทยเวลานั้น พบว่า ในช่วงปี 2520 – 2531 สถานการณ์การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในสังคมไทยดีกว่าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเมินไว้ (ชัยวัฒน์, 2536: 77) หากแต่

ในเวลานั้น สังคมไทย ความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนยังไม่ค่อยแพร่หลายในวงกว้าง และภาษา

สิทธิมนุษยชนมักจะเป็นที่รู้จักกันอยู่ในวงจำกัดมาก  

 อย่างไรก็ดีมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า งานด้านสิทธิมนุษยชนกระจัดกระจายในหน่วยงาน

ภาครัฐอยู่บ้าง เช่น ในงานของกรมสังคมสงเคราะห์ ในอดีตซึ่งต่อมาย้ายมาสังกัดกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีโต๊ะงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ดังเช่นผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งซึ่งเคยทำหน้าที่ที่โต๊ะดังกล่าวก่อนจะย้ายมาสังกัดสำนักงาน กสม. หลังจาก

ที่มีการตั้งสำนักงานแล้ว 

  ตัวเองเคยอยู่สถานทูตไทย ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ประมาณ 4 ปี มี

ความรู้สึกว่าทำไมคนอังกฤษจึงสนใจปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พอดี

ทำงานด้านสารสนเทศด้วย ก็จะมีหนังสือร้องเรียนในสมัยนั้นคือ เรื่อง child 

prosecution แล้วก็มีคนรณรงค์เยอะแยะมากมาย พอกลับมาทำที่โต๊ะสิทธิ

มนุษยชน กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ...( IKI001, 7 

กุมภาพันธ์ 2565) 
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ภาพที่ 4 ลำดับเวลาพัฒนาการของอนุสัญญาแต่ละฉบับและปีที่ไทยเข้าเป็นภาคี 

 เป็นที่น่าเสียดายว่า หลังจากการลงนามในปี 2491 แล้ว รัฐบาลไทยในหลายยุคสมัยได้ให้การ

ลงนามในพันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ แต่มีเพียง 3  ฉบับเท่านั้นที่ลงนามก่อนที่

จะมีการก่อตั้ง กสม. ซึ่งการลงนามในแต่ละอนุสัญญาจะยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังตราบใดที่ยัง

ไม่มีการนำหลักการในอนุส ัญญาแต่ละฉบับมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือออกกฎหมาย

ภายในประเทศเพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับหลักการในอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ  ผลกระทบที่

เกิดขึ้นคือ ยังคงมีการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของสนธิสัญญา อนุสัญญา กติการะหว่างประเทศอยู่เป็น

ระยะ ๆ ทำให้มีเรื ่องร้องเรียนกล่าวโทษรัฐบาลไทย ณ ที่ประชุมใหญ่สิทธิมนุษยชน องค์การ

สหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวาทุกปี ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย (รายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2546: 5) กรณีตัวอย่างเรื่องการค้ามนุษย์เด็กหญิงข้ามชาติในภาคเหนือ

ของไทยที่รู ้จักกันในนาม “ตกเขียว” และหลังจากนั้นมาก็ยังคงมีขบวนการค้ามนุษย์เด็กหญิงใน

ประเทศเพ่ือนบ้านโดยนายหน้าคนไทยที่ยังคงเป็นประเด็นถูกร้องเรียนในปี 2550 แม้ว่าไทยจะลงนาม

ในอนุสัญญาสิทธิเด็กมาต้ังแต่ปี 2532 แล้วก็ตาม (ประชาไท, 2550)  

 อนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจำนวน 3 ฉบับที่ไทยลงนาม

หลังจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีดังนี้คือ  

1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) ไทยเข้าเป็น

ภาคีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528 ก่อนที่จะมี

การลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ราว 10 ปีก่อนหน้าน้ัน แรงงานหญิงไทยได้ทำงานประท้วง

เรียกร้องสิทธิและสวัสดิการแรงงานอย่างมาก ถือเป็นการต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่

ก้าวหน้ามากประเด็นแรก ๆ ของสังคมไทยก็ว่าได้ จนได้รับการนำมาจัดทำเป็นภาพยนตร์

สารคดีขบวนการต่อสู้ของกรรมกรแรงงานหญิงโรงงานฮาร่าในปี 2537 โดยคณาจารย์
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จาก 6 มหาวิทยาลัย นำโดยนายจอห์น อึ้งภากรณ์ (พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู, 2563) 

ถึงแม้ว่าจะมีการลงนามในอนุสัญญาและมีผลบังคับใช้แล้ว แต่สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ

สตรีในสังคมไทยก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างฉับพลันทันที ยังคงมีการละเมิดสิทธิสตรี และมีการ

รณรงค์ต่อสู้เพื่อสิทธิและความเสมอภาคของสตรีในอีกหลายประเด็นต่อมาจวบจนกระทั่ง

ปัจจุบัน   

2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) อนุสัญญา

ฉบับนี้สหประชาชาติให้การรับรองในปี 2532 ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อ 27 มีนาคม 2535 และ

มีผลบังคับใช้ในสังคมไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 โดยได้สงวนไม่

ผูกพันตามอนุสัญญาใน 3 ข้อในช่วงแรก และต่อมาลดข้อสงวนเหลือ 2 ข้อในปี 2546 คือ 

อนุสัญญาข้อ 7 เรื่อง การจดทะเบียนการเกิด และการได้สัญชาติของเด็กผู้ล้ีภัย หรือ เด็ก

อพยพที่เกิดในประเทศไทย และอนุสัญญา CRC ข้อ 22 เรื่อง สถานะของผู้ล้ีภัย (รายงาน

ผลการดำเนินการปี 2546: 110) ต่อมาในปี 2563 มีการพยายามผลักดันให้รัฐบาลไทย

ถอนข้อสงวนข้อ 22 เนื่องจากเป็นประเทศเดียวที่มีการสงวนอนุสัญญาข้อนี้ไว้ (ข่าวสด

ออนไลน์, 2563)  

3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Convention on Civil and Political Rights: ICCPR) กต ิกาน ี ้ ได ้ร ับการร ับรองจาก

สหประชาชาติในปี 2509 แต่ไทยลงนามเข้าเป็นภาคีอีก 30 ปีต่อมาคือในปี 2539 เมื่อ

วันที่ 29 ตุลาคม เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงนามที่ล่าช้านี้น่าจะมีผลมาจากการเมืองการ

ปกครองในประเทศไทยภายใต้ระบอบการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพและไม่เป็นประชาธิปไตย

อย่างยิ่ง ประกอบกับเป็นช่วงที่สงครามเย็นระหว่างสองข้ัวค่าย คือ เสรีนิยมประชาธิปไตย 

กับ สังคมนิยมคอมมิวนิสต์กำลังเข้มข้น และเป็นช่วงเวลา 30 ปีที่ไทยมีการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพทางการเมืองของพลเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ว ่าได้ 

โดยเฉพาะมีเหตุการณ์สำคัญที ่นำมาสู ่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองจาก

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2519  เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การกำจัดผู ้เห ็นต่างทาง

การเมืองที่รู้จักกันในนามปฏิบัติการ “ถีบลงเขา เผาลงถังแดง” ในช่วงปี 2508 – 2523 

(สมิทธิ ชูชัยวัฒนา และ กนิษฐา ชิตช่าง, 2558; จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม, 2552) 

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 เป็นต้น  

 1.4 พัฒนาภาษาสิทธิ(มนุษยชน) 
 สังคมไทยก่อนปี 2540 นั ้นคำว่า “สิทธิมนุษยชน” ยังไม่ค่อยเป็นที ่ร ู ้จ ักแพร่หลายใน

สังคมไทยนักแม้ว่าจะมีการเรียกร้องสิทธิกันอยู ่ทั่วไป เช่น สิทธิชุมชน สิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน สิทธิในการถือครองที่ดิน ตลอดจนสิทธิเด็ก สตรี แรงงานและอื่นๆ ทว่ายังไม่มีหลักฐานช้ี

ชัดนักถึงคำว่า “สิทธิ” ในฐานะที่เป็น “สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยชน” หรือ “สิทธิมนุษยชน” 

อย่างที่สังคมในปัจจุบันรู้จัก  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2536: 6) ตั้งข้อสังเกตในเรื่องพัฒนาการสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทยตั้งแต่การพิจารณาที่ภาษาและความหมายที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง 

แม้ว่าคำว่า “สิทธิมนุษยชน” ดูจะมีความหมายในตัวเอง แต่ชัยวัฒน์ ชี้ให้เห็นเหลี่ยมมุมในการมอง

และทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชนเริ่มจากการชี ้ชวนให้เห็นว่า “มนุษย์” ถูกมองเห็นอย่างไรบ้าง 

กล่าวคือ หากมองมนุษย์เป็นแค่สิ่งมีชีวิต (finish product) ที่ปัจจุบัน แต่มองไม่เห็นว่ามนุษย์ที่มี

ชีวิตคนนั้นๆ มีอนาคตที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต และเพื่อจะเติบโตต่อไปอนาคตมนุษย์คนหนึ่งๆ มี
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ความต้องการที่จำเป็น (need) ต่อการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ก็จะมองไม่เห็นศักยภาพของมนุษย์

ผู้นั้นที่จะดำรงอยู่ในอนาคตและสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ให้กับโลกได้ เช่น มองไม่เห็นว่ามนุษย์ทารกหนึ่ง

คนต้องการอากาศบริสุทธ์ิหายใจ ต้องการนมที่มีสารอาหารที่ดีจากมารดาที่มีสุขภาพดี ต้องการที่อยู่

อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยเพียงพอที่จะเติบโตได้ เป็นต้น ในขณะที่ มองในเชิงพัฒนาการของแนวคิด 

(concept) ชัยวัฒน์ ชี้ให้เห็นว่า สิทธิมนุษยชนนั้นพัฒนาการมาจากการเริ่มต้นปกป้องสิทธิของ

ปัจเจกบุคคลจากอำนาจรัฐ หรืออำนาจของสังคม และขยายพรมแดนทางความคิดเรื่อยมาจนเป็น

เร ื ่องของการปกป้องสิทธิผู ้หญิง เด็ก สิทธิทางการเมือง สิทธิในทางเศรษฐกิจ สิทธิทาง

สภาพแวดล้อม (ชัยวัฒน์, 2536: 7) ซึ่งเมื่อพิจารณางานศึกษาด้านวิวัฒนาการของมโนทัศน์หรือ

กรอบคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (2544) ชี้ให้เห็นว่าวิวัฒนาการของ

คำว่า “สิทธิ (rights)” และ “สิทธิมนุษยชน (human rights)” นั้น กรอบคิดเร่ือง “สิทธิ” เกิดขึ้นมา

นานแล้วในระบบฟิวดัลของยุโรปโดยมีหลักฐานชิ้นสำคัญคือ ประกาศกฎบัตรแมกนาคาร์ตา ซึ่งเป็น

เสมือนการประกาศสิทธิหรือความเป็นอิสระของคนอังกฤษในยุคก่อนที่จะมีระบบประชาธิปไตย

เกิดขึ้น กลุ่มแรก ๆ ที่เรียกร้องต่อรองเรื่องสิทธิยังคงเป็นกลุ่มชนชั้นสูงเช่นพระและขุนนาง และสิทธิ

แรก ๆ ที่มีการเรียกร้องในยุคนั้นคือ อำนาจหรือสิทธิในผลประโยชน์ของชนชั้นพวกตนที่จะไม่ตกเป็น

เบี้ยล่างของกษัตริย์แต่ฝ่ายเดียวอย่างที่เคยเป็นมา (หน้า 4-5) ขณะที่ในสังคมไทย ธเนศ ชี้ให้เห็นว่า

กรอบคิดเรื่องการเรียกร้องสิทธิของสังคมไทยเกิดขึ ้นในโครงสร้างระบบศักดินาของไทยที่เคยถูก

ผูกขาดอยู่ที่ผู้เป็นใหญ่มาตั้งแต่อย่างน้อยในยุคอาณาจักรสุโขทัย โดยการเรียกร้องแรกๆ ไม่ได้เน้นที่

ความชอบธรรมของใคร หากแต่เป็นการเรียกร้องเพื่อความอยู่รอดในชีวิตประจำวันของบรรดา

ราษฎรที่ใช้แรงงานของตนในการปลูกข้าว (ธิดา สาระยา, 2544: 12-13)   

คุณลักษณะสำคัญอันเป็นกรอบคิดและความหมายร่วมของคำว่า “สิทธิ” ในระบบศักดินาทั้ง

ของยุโรปและของไทยในอดีตนั้นคือ “สิทธิ”  นั ้นก่อตัวขึ ้นจากฐานปฏิสัมพันธ์ที ่ไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างชนชั้นปกครองกับไพร่และทาส และยังส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม (ธีรยุทธ 

บุญมี, 2529: 7) เพราะกรอบคิดดังกล่าวไปสนับสนุนให้ระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างนาย

กับไพร่ทาส (Akin Rabibhadana, 1975: 109 อ้างถึงใน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2544: 8)  ดังกล่าว

ไปก่อนหน้านี้ว่า ราษฎรที่ปลูกข้าวมักเป็นกลุ่มไพร่ทาสที่มีจุดมุ่งหมายเพียงเอาตัวรอดขั้นพื้นฐาน 

หมายถึง การรอดพ้นหรือช่วยเหลือให้หลีกเลี่ยง หรือ ประทังตัวได้จากหายนภัย ทัศนวิสัยของ

ราษฎรจึงมีผลต่อแนวคิดการยอมรับให้มีการเอารัดเอาเปรียบและความอยุติธรรมจากการใช้อำนาจ

ในการเก็บภาษีและเกณฑ์แรงงาน (ธีรยุทธ บุญมี, 2529: 7) ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์และการพึ่งพา

อาศียกันระหว่างนายกับไพร่ทาสและนำไปสู่การสร้างพันธะผูกพันและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายขึ้นมา โดย

ในส่วนของมูลนายนั้นมีความชอบธรรมในการมีอำนาจเหนือผู้น้อย ทำให้กลายเป็นบทบาทของผู้ให้

การคุ้มครองช่วยเหลือไปในที่สุด  (Akin Rabibhadana, 1975: 109) 

ร่องรอยการปรากฏของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” เริ่มเห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ก็ยัง

จำกัดอยู่ในงานถกเถียงเชิงวิชาการมากกว่าที่จะเป็นภาษาในการสื่อสารสนทนากันของประชาชน

ทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 2530 – 2540 ก่อนที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540   

การไม่มี “ภาษา” “คำเรียก” และ “กรอบคิด” ที่ชัดเจนเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ส่งผลต่อ

กำเนิดขององค์กรสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติอย่างมีนัยยะสำคัญ สะท้อนจากการถกเถียงอย่างปราศจาก

ความตระหนักรู้และเข้าใจอย่างถอ่งแท้ถึงความหมายและความสำคัญของ “สิทธิมนุษยชน” ในช่วงที่
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ก่อนปี 2540 มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญมี

การถกเถียงกันอย่างไม่แน่ใจว่า สิทธิมนุษยชนคืออะไร จำเป็นต้องมีองค์กรนี้หรือไม่ อย่างไร และ

สิทธิมนุษยชนจะขัดหรือแย้งกับความมั่นคงของชาติหรือไม่ อย่างไร ซึ่งก่อนที่จะมีการผ่านร่าง

กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2540 นั ้นก็ได้มีการถกเถียงเรื่องนี้ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) อย่าง

เข้มข้น กระทั ่ง นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ ่นศิร ิ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประเภทผู ้มี

ประสบการณ์ทางการเมือง และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และเคยดำรงตำแหน่งเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลุกขึ ้นให้คำชี ้แจงและยืนยันว่า “คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติมิได้ขัดแย้งกับความมั่นคงแห่งชาติหรือความมั ่นคงแห่งรัฐแต่ประการใด” 

(รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22 (สมัยพิเศษ), 2540: 95) กระนั้น ประเด็นนี้ก็

ยังคงเป็นที่ถกเถียงด้วยความเคลือบแคลงใจของหลายฝ่ายในยุคสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะในฝ่ายความ

มั่นคง กล่าวอย่างกระชับ การที่ทั้งภาษา หลักการ และแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่เป็นที่รับรู้อย่าง

แพร่หลายในสังคมไทยในเวลานั้นส่งผลให้ กสม. ที่เป็นองค์กรอิสระที่น่าจะเป็นองค์กรหลักในการค้ำ

ประกันสิทธิมนุษยชนของคนไทยทั้งประเทศเป็นองค์กรที่ได้รับการเห็นชอบให้ก่อตั้งขึ้นมาไม่ง่ายนัก 

และเผชิญกับความท้าทายต่อมาแม้จะสามารถตั้งองค์กรได้แล้ว ด้วยเหตุนี้ งานด้านการส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องและเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ กสม. จึงเป็น

ความท้าทายประการสำคัญตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นองค์กร 

เมื่อพิจารณาข้อเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก่อนปี 2540 พบว่ามีไม่กี่ชิ้นงาน 

ซึ่งก็สะท้อนหลักฐานอีกด้านของสังคมที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จึงไม่

น่าแปลกใจนักที่หลังการลงนามในปี 2491 แล้ว สังคมไทยยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนกั

เป็นระยะ ๆ เช่น การบังคับสูญหาย การปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง การสังหารหมู่อย่าง

ทารุณ การสลายการชุมนุมทางการเมืองที่ทำให้บาดเจ็บล้มตายและสูญหายจำนวนมาก เป็นต้น  

 

ภาพที่ 5 ลำดับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งสำคัญของโลกและของไทย 
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บทสรุป  
ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า หลักการ และภาษาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยพัฒนาการมา

อย่างเชื่องช้าเพราะบริบทสังคมการเมืองไทยที่ไม่ค่อยมีความเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น อีกทั้ง

อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดของสังคมชนชั้น และความหวาดกลัวต่ออิทธิของ

ชาติมหาอำนาจที่จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในผ่านแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน และการแย่งชิง

อำนาจทางการเมืองการปกครองของชนชั้นนำ และความไม่เข้าใจในหลักการและคุณค่าที่แท้จริงของ

หลักการสิทธิมนุษยชนสากลของชนชั้นนำทางการเมือง ตลอดจนความขาดแคลนองค์ความรู้ในเรื่อง

สิทธิมนุษยชน ไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน เหล่านี้เป็น 
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บทที่ 3   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 
 ดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่บทก่อนหน้าถึงความท้าทายของสังคมไทยในเรื่องการติดตั้งทั้งองค์

ความรู้ ปรับทั้งทัศนคติและมุมมองที่มีต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทย ทั้งยัง

ต้องปรับวัฒนธรรมอำนาจนิยมให้เป็นวัฒนธรรมการเกื้อกูลและเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษยที่เสมอเท่าเทียมกันซึ่งมิใช่เรื่องง่าย และจำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากมายสำหรับการ

ติดตั้งชุดคุณค่านี้ ในบทน้ีนำเสนอให้เห็นเงื่อนไขและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับ

องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องถือปฏิบัติตามเพื่อเป็นหลักประกันในการทำหน้าที ่ปกป้อง

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน   การได้มาซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้

บริบททางสังคมการเมืองไทยที่แปรผันและท้าทายรอบด้าน  ผลงานสำคัญที่โดดเด่นและผลงานที่

ต้องการพัฒนา 

คุณค่าสากลของสิทธิมนุษยชน (Core Values)  
 คุณค่าสากลของสิทธิมนุษยชนคืออะไร ทำไมประเทศไทยจึงต้องนำหลักการและแนวคิดเรื่อง

สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการผลักดันให้มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่อะไร บน

ฐานคุณค่าใด  หรือเป็นการแทรกแซงบ่อนทำลายคุณค่าของสังคมไทยหรือไม่ คำถามเหล่านี้เป็น

คำถามที่มักได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อกล่าวถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  

 องค์กรนิรโทษกรรมสากลแห่งประเทศไทย (AI - Amnesty International Thailand) ได้

เผยแพร่คุณค่าสากลของสิทธิมนุษยชนในภาษาไทยไว้ดังนี้ 

1. การไม่เลือกปฏิบัติ (Non Discrimination) คือการที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียม

กันไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมอืง 

สถานภาพทางการเกิด หรือสถานภาพอื่นๆ ดังนั้นแล้ว การเลือกปฏิบัติที ่แตกต่างกัน 

การกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือ การลำเอียงและมีอคติ เพียงเพราะคนๆ นั้นมีพื้นฐาน

มาจากเรื่อง เพศ ผิว เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความ

คิดเห็นอื่น ๆ สัญชาติ หรือ ที่มาในสังคม ความยากดีมีจน สถานะของแหล่งกำเนิด หรือ

สถานะอื่นๆ จึงนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เราอาจไม่ต้องเห็นด้วยกับทุกความคิด

เห็น แต่เราให้เกียรติ (respect)ความคิดเห็นหรือความเชื่อที่ไม่เหมือนเรา และยอมรับได้

ว่าคนในสังคมล้วนมีความแตกต่างหลากหลาย (diversity) 

2. หลักความยุติธรรม (Justice) ความยุติธรรมคือ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกคน

ได้รับความเป็นธรรมโดยต้องมีกลไกเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง

แท้จริง 
3. หลักความเสมอภาคเท่าเทียม (Equity) หลัก “ความเสมอภาคเท่าเทียม” คือต้องปฏิบัติ

ต่อคนทุกคนเท่าเทียมกันทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่แบ่งแยก และไม่เลือก

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

4. หลักเสรีภาพ (Freedom) หมายถึงความอิสระที่จะกระทำหรือละเว้นกระทำโดยไม่อยู่ใน

การครอบงำของบุคคลอื่นหรือมีข้อผูกมัดหรือเหนี่ยวรั้ง 
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5. หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หลัก “ศักด ิ ์ศร ีความเป็นมนุษย์” 

หมายถึง การให้คุณค่ากับมนุษย์ทุกคนที่ความเป็นมนุษย์เท่านั ้น ไม่ได้ขึ ้นอยู ่กับ

สถานภาพทางสังคม หรือฐานะเศรษฐกิจ ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์เหมือนกันเท่าเทียมกันทุกคนการกระทำหรือการปฏิบัติใดที่ไปเหยียด

หยามลดทอนหรือทำให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ลดลงย่อมขัดกับหลักการนี้ เข้าข่าย

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

6. หลักการไม่ใช้ความรุนแรง (Nonviolence) หลักการปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง หรือ “สันติ

วิธี” หมายถึงการไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา ดังนั้น กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ นโยบาย การกระทำ หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาย่อมขัดกับ

หลักการนี้ เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ความรุนแรงใน

การแก้ปัญหา ถือว่าคุณกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชน และคุณหมดความชอบธรรมทันที 
(Amnesty International Thailand. 2020)  

กล่าวโดยสรุป หลักการสิทธิมนุษยชนนั้นวางคุณค่าลงบนการมองเห็นมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี

เสมอกันในความเป็นมนุษย์ที่ไม่ว่าจะมีเพศ ผิวพรรณ หรือสภาพร่างกายและอยู่ในสถานะใดก็ตาม 

มนุษย์ต่างมีสิทธิและศักดิ์ศรีเสมอหน้ากันทั่วทั้งโลก ไม่พึงมีใครใช้กำลังความรุนแรงต่อใครหรือเอา

รัดเอาเปรียบกัน ดังนั้น คุณค่าสากลนี้จึงไม่ได้นำมาสู่การบ่อนทำลายคุณค่าอันดีงามของสังคมใด ๆ 

หากแต่เป็นคุณค่าที่จะส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันมีความหมายมากขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันการ

เคารพในคุณค่าสากลข้างต้น การมีกติกาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และการกำหนดประเภทของ

สิทธิต่าง ๆ ตลอดจนการมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติก็เพื่อให้มีหลักประกันว่าคุณค่าสากลเหล่าน้ี

จะไม่ถูกใครใช้อำนาจและความเหนือกว่ากระทำการละเมิด 

 

มาตรฐานสากลขององค์กรสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 เช่นเดียวกับองค์กรสมัยใหม่ทั่วไปที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานชี้วัดการให้บริการที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติทั่วโลกก็เช่นกัน  สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน เห็นได้จากการที่มีการจัดทำเอกสาร

ที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานเล่มสำคัญขึ้นมาในปี 2558 (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ, 2558: 16-49, 134-149) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่

มาตรฐานบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน 4 ด้านที่จำเป็นตามหลักการปารีส (Paris 

Principle) และแนวทางการประเมินของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบัน

แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of 

National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights –  ICC)  ซึ่ ง

ประกอบด้วย กล่าวคือ  

1. การจัดตั้ง (Establishment) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ คือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง

จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อเป็นหลักประกันให้

สามารถแน่ใจได้ว่า สถาบันฯ มีข้อบัญญัติที่ชัดเจนและมีความเป็นอิสระ และควรมีการ

ระบุบทบาท หน้าที ่ อำนาจ และงบประมาณของสถาบันฯ ตลอดจนการกำหนดให้มี

หน้าที่ในการดำเนินงานทั้งด้านการส่งเสริม และ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ใน

ส่วนของ การส่งเสริม หมายถึง การดำเนินการทุกอย่างที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
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และความตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงงานด้าน

การศึกษา ฝกึอบรม การให้คำปรึกษา การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะไว้ด้วย  

ในขณะที่ การคุ้มครอง หมายรวมถึง การดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่เป็นการหาแนวทางที่

จะป้องกันมิให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ซึ่งในการคุ้มครองนี้ให้รวมถงึกระบวนการ

ในการดูแล ตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง และการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนอาจรวมถึงการจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคลและ

ชุมชนด้วย  

2. ความเป็นอิสระ (Independence) หมายถึง ความเป็นอิสระใน 4   ด้าน คือ 

2.1 ความเป็นอิสระในการปฏิงานตามกฎหมาย ซึ่งหมายความถึง การยกร่างกฎหมายที่

จะต้องกำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ

ภายใต้กฎหมายนั้น โดยเฉพาะความเป็นอิสระจากรัฐบาล ซึ่งทำได้โดยให้สถาบันฯ 

รายงานตรงต่อรัฐสภา   

2.2 ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ ซึ ่งหากเป็นไปได้ ที่มา แหล่งที่มาของ

งบประมาณ และลักษณะการจัดสรรงบประมาณควรมีการกำหนดไว้ในกฎหมาย

จัดตั้งสถาบันฯ และมีงบประมาณเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าพื้นฐาน เช่น การเสนอขอ

ต้ังงบประมาณโดยตรงไปยังรัฐสภา และรายงานผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่าง

เข้มงวด ทั ้งนี ้ งบประมาณของสถาบันฯ จะต้องไม่เชื ่อมโยงกับงบประมาณของ

กระทรวงหรือภาคส่วนอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันมิให้มีการขัดกันในผลประโยชน์ 

2.3 ความเป็นอิสระที่จะกำหนดกระบวนการแต่งตั้งและถอดถอนออกจากตำแหน่ง ซึ่ง

ควรระบุไว้ในกฎหมายเช่นกัน และครอบคลุมประเด็น ก. วิธีการแต่งตั้งสมาชิก ข. 

กฎเกณฑ์ในการแต่งตั้งสมาชิก ค. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก ง. กรณี

ที่สมาชิกสามารถได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง และ จ. การถอดถอนสมาชิกออกจาก

ตำแหน่ง (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด)  

2.4 ความเป็นอิสระในองค์ประกอบ กล่าวคือ สถาบันฯ จะต้องมีอิสระในการเลือกสมาชิก

ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางการเมือง ทางภาคสังคม  

3. ความหลากหลายในองค์ประกอบของผู้มีอำนาจตัดสินใจ  สถาบันฯ ต้องแสดงให้เห็น

ถึงความหลากหลายของสมาชิก เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงประชาชน

กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความหลากหลายในที่นี้ หมายถึง การเป็น

ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ โดยรวมความหลากหลายทางเชื้อชาติ หรือสถานะของชนกลุ่มน้อย 

บริบทด้านเพศ และสตรีด้วย โดยทั้งสมาชิกที่หลากหลายเหล่าน้ันต้องผ่านการพิจารณา

แหน็ชอบจากรัฐสภา  
4. โครงสร้างในการบริหารจัดการองค์กร (Organizational infrastructure) เพื่อให้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีอย่างน้อย 3 องค์ประกอบหลัก คือ  

4.1 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรบัเป็นหลักประกันการทำงานได้อย่างมั่นคง เช่น การ

มีงบประมาณที่เพียงพอ 

4.2 ความสามารถที่จะเข้าถึงได้ (accessibility) สำหรับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น อาคาร

สถานที่ต้องกว้างขวางเพียงพอและอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ และเปิดให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ มีระบบการ
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คมนาคมที ่ เข ้าถ ึงได ้ ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศที ่ถ ูกลิขสิทธิ ์ การเช ื ่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้และปลอดภัยในการรักษาความลับของข้อมูล มีฐานข้อมูลปิด

สำหรับเปิดรับการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ และมีระบบป้องกันการรั่วไหลของ

ข้อมูล 

4.3 มีโครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม เป็นองค์กรตัวอย่างด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลบนฐานของการเคารพสิทธิและรักษาความเสมอภาค

ไม่เลือกปฏิบัติ บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจเรื ่องสิทธิมนุษยชนและมีทักษะทาง

วิชาชีพที่สามารถเอื้ออำนวยให้งานด้านสิทธิมนุษยชนบรรลุผลสำเร็จได้ เป็นต้น  

บทบาทและอำนาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส  
 หลักการปารีส ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ 5 

ด้าน ดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ, 2558: 43 - 49)  

1. หน้าที่และบทบาทในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และการ

ทำงานกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial Function) หมายความว่า เม่ือมีการกำหนดให้

สถาบันฯ รับพิจารณาและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนแล้ว ควรที่จะมีการระบุหน้าที่ที่จำเป็นและอำนาจที่จะสามารถบรรลุตาม

ข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งอาจหมายรวมถึง 

1.1 ความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียนต่อทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในการ

พิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

1.2 ความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียนที่ยื่นโดยกลุ่มบุคคลในนามของผู้ร้องเรียน 

1.3 ความสามารถในการหยิบยกประเด็นหรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นพิจารณา

เอง  

1.4 ความสามารถในการตรวจสอบข้อร้องเรียนรวมถึงอำนาจในการเรียกหลักฐานและ

พยาน และสิทธิในการเข้าไปในสถานที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

1.5 ความสามารถในการปกป้องผู้ร้องเรียน  

1.6 ความสามารถในการปกป้องพยานได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อ

ร้องเรียน 

1.7 ความสามารถในการแสวงหาข้อตกลงที่น่าเชื่อถือและปรองดองในกระบวนการไกล่เก

ลี่หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่รุนแรง  

1.8 ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียนผ่านการตัดสินใจของตน 

1.9 ความสามารถในการอ้างถึงผลการวิจัย/วินิจฉัยของศาลยุติธรรมหรือศาลเฉพาะด้าน

อื่น ๆ เพื่อการพิจารณา  

1.10 ความสามารถในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของการตัดสินใจในการ

แก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียน 

1.11 ความสามารถในการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อรัฐบาลในสถานการณ์ที่ข้อร้องเรียนนัน้ 

ๆ มีหลักฐานอย่างกว้างขวางหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ ซึ่งควรทำให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำและในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดขึ้นได้ สถาบันฯ 

ต้องมีการจัดระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ และแนวทางการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ทำให้เข้าถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดสิทธิและ
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ตัวแทน และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนต้องจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

และเปิดเผยในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าสมควร 

2. หน้าที่และบทบาทในการใหค้ำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) 

กล่าวคือ สถาบันฯ มีหน้าทีส่ำคัญที่จะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภาตามที่กำหนดไว้

ในรับธรรมนูญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในสภาวะปกติ และในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ ในมิติที่

เกี่ยวข้องกับ  

2.1 การร่าง ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน

และพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้ 

2.2 การสนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงการติดตามและให้คำแนะนำในกระบวนการนำไปใช้ที่เหมาะสม 

3. หน้าที่และบทบาทในการเฝา้ระวังสถานการณ์สิทธิมนษุยชน (Monitoring Function) 

โดยที่สถาบันฯ มีหน้าที่ต้องทำรายงานดังต่อไปนี ้

3.1 รายงานประจำปี  

3.2 รายงานพิเศษ และ 

3.3 รายงานเฉพาะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ทั้งนี้ ในรายงานข้างต้นต้นแสดงให้เห็นประเด็นปัญหาสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนใน

ระดับประเทศ  คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามการเคารพสิทธิ

มนุษยชนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

นอกจากนี้ ควรมีการแถลงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลดี

ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจจะประกอบด้วย  

3.3.1 การแถลงสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3.3.2 ข้อเสนอเพ่ือยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความคิดเห็นต่อข้อเสนอและปฏกิริยา

ของรัฐบาลต่อสถานการณ์นั้น ๆ  

3.3.3 ข้อเสนอในการร่างและแก้ไขกฎหมายใด ๆ ก็ตาม หรือข้อกำหนดด้านการ

บริหารงานของรัฐ รวมถึงร่างกฎหมายและข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3.4 ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปและเร่ืองที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น   

อนึ่ง ในสถานการณ์รัฐประหารหรือภาวะฉุกเฉิน สถาบันฯ จะต้องดำเนินการอย่างอิสระ 

ด้วยระดับความระมัดระวังท่ีเพิ่มขึ้นและมีความเข้มงวดตามข้อบัญญตัิของกฎหมาย 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ถูกคาดหวังให้มีการส่งเสริมการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน 

หลักการประชาธปิไตย และสร้างคามแข็งแกร่งต่อบทบาทของกฎหมายในทุกกรณี

โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งการดำเนินการน้ีอาจรวมถึงการติดตาม เผยแพร่ข้อมูล การ

ออกแถลงการณ์สู่สาธารณะ และการเผยแพร่รายงานทั่วไปและรายงานที่มีข้อมูล

อย่างละเอียดผา่นสื่อในลักษณะที่ทันเวลาเพื่อกล่าวถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างเร่งด่วน 

4. หน้าที่และบทบาทในการสง่เสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function) 

ตามหลักการปารีส กำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีการส่งเสริมเรือ่งสิทธิ

มนุษยชนโดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยตรงอยา่งน้อย 5 ประการดังนี้  

4.1 สนับสนุนการกำหนดและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา  

4.2 เผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชน  
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4.3 เพ่ิมความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะผา่นช่องทางส่ือตา่ง งๆ  

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมและทัศนคติที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน  

4.5 สนับสนุนให้มีกิจกรรม หรือ การดำเนินการเพ่ือคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

5. หน้าที่และบทบาทในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ (Relationship with Stakeholders and Other Bodies) ไม่เพียงแต่การ

ทำงานกับเครือข่ายภายในประเทศเท่านั้น หลักการปารีสชี้ให้เห็นว่าสถาบันฯ จะประสบ

ความสำเร็จได้จำต้องทำงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

5.1 องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

5.2 องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศอ่ืน ๆ  

5.3 หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม เช่น ศาล ฯลฯ  

5.4 กลุ่มองค์การเอกชน (NGOs) และภาคประชาสังคม เนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบางได้มากที่สุด  

ทั้งนี้ สถาบันฯ ควรได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 

ก. การติดตามความก้าวหน้าด้านกฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

ข. ส่งเสริมรัฐให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และสร้างเครื่องมือต่าง ๆ ด้านสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ  

ค. ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานภายในประเทศ และรายงานต่อหน่วยงานด้าน

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานพิเศษ 

หรือการเข้าร่วมในการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ (UPR – Universal Periodic Review) ของสหประชาชาติ  

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังควรสนับสนุนและส่งเสริมรัฐบาลให้รับตราสารด้านสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศมาใช้ปฏิบัติโดยไม่มีข้อสงวนใด ๆ เพื่อให้ระบบสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศมีประสิทธิผล ดังนั้น สถาบันฯ จึงควรมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

คือ  

1. การเสนอรายงานคู่ขนานหรือรายงานเงา (Parallel of Shadow Report) เพื่อ

จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศส่งไปยังหน่วยงาน

หรือคณะกรรมการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

2. ช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วม เมื่อมีผู้เช่ียวชาญจากองค์การสหประชาชาติ

มาเยือนประเทศ รวมถึงการรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ และข้อเท็จจริงที่พบในการทำงานและกระบวนการสอบสวน 

3. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการตามข้อแนะนำของสหประชาชาติที่

เกี่ยสวข้องด้านสิทธิมนุษยชน  

4. ประสานงานกับสำนักงานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

(UNHCR – Office of UN High Commissioner for Human Rights) 

โดยเฉพาะความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และการอำนวย

ความสะดวกในการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับสากลกับ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่น ๆ  
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5. สร้างสัมพันธ์กับตัวแทนคณะกรรมการย่อยระดับภูมิภาคและคณะกรรมการ

ประสานงานระดับภูมิภาค  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการขับเคลื่อนงานด้าน

สิทธิมนุษยชนทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ   

จากหลักการสู่ปฏิบัติการในสังคมไทย 
 ดังกล่าวไปแล้วข้างต้นเรื่องหลักการอันเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีมาตรฐานสากลกำกับเพ่ือทำให้แน่ใจว่า การมีอยู่ของสถาบันฯ จะยังประโยชน์

สูงสุดต่อการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมีความ

พยายามที่จะก่อตั้งสถาบันฯ ในประเทศไทยและรักษามาตรฐานระดับสากลไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่า

สิทธิและศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้คนในสังคมไทยจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเทียบเท่ากับ

ประเทศที่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างดีแล้ว ซึ่งพบว่ามิใช่เรื่องง่าย ดังเรื่องราวที่ผู้มีส่วนได้เสียใน

การขับเคลื่อนผลักดันได้เล่าให้ฟังดังต่อไปนี้  

กว่าจะก่อตั้งองค์กรพิทักษ์สิทธปิระชาชนได้ช่างยากเย็นเข็ญใจ 

แม้ว่าในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ตื่นตัวและ

เป็นปึกแผ่นนั้นส่งผลดีต่อการก่อตั้งองค์กรและขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน แต่กระนั้น ก็ใช่ว่า

พลังการต่อรองของภาคประชาชนที่ตื่นตัวและรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศจะสามารถต่อรองกับผู้มี

อำนาจทางการเมืองได้อย่างง่าย ตรงกันข้าม การต่อรองของภาคพลเมืองเป็นไปอย่างยากเย็นแสน

สาหัส กว่าจะได้มาซ่ึงหลักประกันการต่อตั้งสถาบันที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน

ทั้งประเทศ ที่น่าสนใจคือ พลังเครือข่ายของผู้หญิงยังคงเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนขบวนการ

อย่างมีนัยยะสำคัญ ดังจะเหน็ได้จากเร่ืองราวการต่อรองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การชูธงของเครือข่ายผู้หญิงก่อนที่จะมีการลงสมัครเป็นสมาชิกสภา

ร่างรัฐธรรมนูญและหลังเป็น ส.ส.ร.ว่านอกเหนือจากเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 

สิทธิทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในกระบวนร่างแล้ว ยังมีข้อเสนอให้มี

องค ์กรคณะกรรมการส ิทธ ิตามหล ักการอ ิสระและถ ่วงด ุล และใน

ขณะเดียวกันก็มีการเสนอแนวคิดองค์กรอิสระจากหลายฝ่ายที่แตกต่างกัน 

อย่างกลุ่มของ อ.บวรศักดิ ์ที่ร่างให้มีองค์กรอิสระขึ้นมาซึ ่งประกอบด้วย

องค์กรต่างๆ เช่น ศาลต่างๆ ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ไม่มีคณะกรรมการสิทธิฯ  

แต่เรามองว่าควรจะมีคณะกรรมการสิทธิ จึงได้มีการค้นคว้า ศึกษา 

จัดวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้เห็นถึงความจำเป็นของคณะกรรมการ

สิทธิ แล้วต้องเป็นแบบไหน และทำไมต้องแยกออกมาจากผู้ตรวจการ

แผ่นดินของรัฐสภา เรื ่องนี้จึงเป็นข้อถกเถียงและตลอดตั้งแต่วินาทีนั้น

จนกระทั่งปัจจุบัน 

ทำให้องค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น

องค์กรที่ถูกคัดค้านรุนแรงมากที่สุดในร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ผ่านการต่อสู้ 

ผลักดัน ต่อรองมากมาย กลุ่มเรามองกันว่าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินยัง

ไปไม่ถึงการคุ้มครองสิทธิ ทำให้เกิดสภาพของการสู้ไปถูกต้านไป เรื่องนี้ต้อง

ชมคุณอานันท์ ปันยารชุนที่เข้าใจภาพการต่อสู้เรียกร้องว่าเราทำงานกัน

หนัก เมื่อฝ่ายเราทำท่าจะแพ้แกก็ดึงออกให้เราไปตั้งหลักแล้วมาต่อรองกัน
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ใหม่ เพื่อไม่ให้แพ้โหวต ไม่ฉะนั้นจะทำให้แพ้ไปเลย องค์กรนี้ถูกมองว่าเป็น

องค์กรฝ่ายซ้ายที่จะเข้าข้างประชาชนมากเกินไป 

ท้ายที่สุดของการต่อรองในการแปรญัตติจึงทำให้เหลือบทบัญญัติแค่ 

2 มาตรา โดยมีเงื ่อนไขที่เป็นข้อดีของการร่างรัฐธรรมนูญปี 40 คือ 1) 

กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 2) สส.แล ะสว.ไม่มีสิทธิแก้ มีแค่

สิทธิโหวตให้ผ่านหรือไม่ผ่าน และ 3) มีอนุกรรมการทุกจังหวัดในการจัด

เวทีประชาพิจารณ์ และหนึ ่งในหลายคำถามก็ค ือเห็นด ้วยกับการมี

คณะกรรมการสิทธิฯ หรือไม่และชาวบ้านก็เห็นด้วยกันเยอะ เพราะเขาถูก

ละเมิดในหลายส่วน เรื่องกระบวนการยุติธรรม ที่ดิน และหลายเรื่องที่ไม่

เคยพึ่งรัฐบาลหรือนักการเมืองได้เลย จึงอยากจะมีตัวช่วย ประกอบกับ

แบบสอบถามที่คนเห็นด้วยให้มีคณะกรรมการสิทธิฯ ประมาณ 1 ล้านคน 

เพราะฉะนั้นแล้ว องค์กรสิทธิฯ จึงเกิดยากและได้รับแรงสนับสนุน

จากหลายฝ่าย และที่ชัดเจนที่สุดคือ คณะกรรมการสิทธิฯ เกิดขึ้นมาจาก

ความคาดหวังของผู้คนเป็นอย่างมากที่จะต้องลุกขึ ้นมาคุ ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ได้ มันเกิดขึ้นมาจากพลังของผู้คนและขบวนการธง

เขียวที่ลุกขึ้นมาทั่วประเทศจึงผลักดันให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นผ่าน (KI004, 

14 พ.ย. 2564) 

ความยากลำบากแสนเข็ญและต้องใช้พลังความกล้าหาญ และการต่อสู้ต่อรองหลายด้าน เป็น

ที่รับรู้กันในวงวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน แม้ว่าในช่วงเวลาที่มีขบวนการเคลื่อนไหวอยู่นั้น 

วงวิชาการไทยยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม  แม้ว่าจะมี

นักวิชาการที่ทำงานขับเคลื่อนเชิงความรู้ และ ปฏิบัติการอยู่บ้าง แต่ก็มีไม่มากนักนัก  เสียงสะท้อน

จากอีกเสียงหนึ่งซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและนักเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิ 

กรรมการสิทธิฯ ไม่ได้มาง่ายๆ ใช้เวลาตั้งแต่ปี 1992 ถึง 1997 

ผลักดันมา เจ้าหน้าที่ทั้งหลายในกรรมการสิทธิฯ ถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในชุด

แรกไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้ ยิ่งชุดนี้ไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเราใช้พลังขนาด

ไหนกว่าจะได้มา เจ้าหน้าที่ที่นั่งตอนนี้รับรองว่าไม่มีใครรู้ นี่คือที่มาที่ไป

เล็กน้อยเท่าน้ัน... (KO014, 16 พฤศจิกายน 2564)   

 การรับรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวความยากลำบากในการต่อสู้ที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยเหล่านี้ มี

ความสำคัญต่อการตระหนักรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจากมุมมอง

ของผู้ที่ถูกละเมิดที่มักจะมาจากคนกลุ่มที่มีอำนาจน้อยที่สุดในสังคมในการจะเปล่งเสียงบอกเล่า

ความทุกข์ระทมจากการถูกผู้ที ่มีอำนาจเหนือกว่าละเมิด ยิ ่งกว่านั้น ในการรณรงค์เพื ่อปกป้อง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในหลายกรณีทั่วโลก เรื่องเล่าการเริ่มต้นในลักษณะเดียวกันข้างต้นนำมาสู่

การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม

อย่างเป็นรูปธรรม และโดยเฉพาะในระดับการจัดทำหลักประกันในทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง

ต่อสู้กันอย่างหนักโดยเฉพาะในสังคมที่อาจจะยังไม่ได้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เสมอกัน และยังไม่

มีภาษาสิทธิมนุษยชนที่แพร่หลายดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 นอกจากนี้ เพราะสังคมไทยตั้งแต่

กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเป็นต้นมา ไม่เคยมีการกำหนดเรื่องสิทธิมนุษยชน

อย่างตรงไปตรงมามาก่อน แม้ว่าไทยจะเป็น 1 ใน 48 ประเทศที่ร่วมลงนามรับรองหลักการสิทธิ
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มนุษยชนสากลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 แล้วก็ตาม ดังนั้น บทบาทของภาคประชาชนจึงสำคัญอย่าง

มากในการร่วมมือกันผลักดันเพ่ือให้มีการกำหนดในกฎหมายหลักของประเทศให้ได้   

  

ในที่สุดเราก็ได้มาตรา 199 และ 200 ต้องไปดูรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 

มีสองมาตราที่พูดถึงการจัดตั้งกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหมวดที่ 3 

มีการพูดถึงเอาไว้ นั้นคือการผลักดันของภาคประชาสังคมล้วน ๆ อาจจะ

ไม่ให้เครดิตกับภาควิชาการมากนัก 

พอได้รัฐธรรมนูญมาแล้วสิ่งที่พยายามทำกับภาคประชาสังคมคือ

ร่าง พรบ.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตอนนั้นมี 5 - 6 ร่าง พวกเราก็เอาร่าง

มาพยายามศึกษา ผลักดันให้เอาร่างของเราเข้าไป ผลักดันสองสามปีผ่าน

สภา มีร่าง พรบ.สิทธิ์ฯ มันก็คือการประนีประนอม ในที่สุดอาจจะได้มาแค่ 

50 เปอร์เซนต์  (KO014, 16 พฤศจิกายน 2564) 

 

 ความท้าทายในการผลักดันสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนอกเหนือจากการไม่เคยมีการกำหนด

ในทางกฎหมายแล้ว ในทางการเมืองพบว่า นักการเมืองในเวลานั้นนอกจากไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน

อย่างเข้าใจและแข็งขันแล้ว ยังมีพรรคการเมืองและนักการเมืองของบางพรรคที่ไม่เห็นด้วยกับการ

ให้มีสถาบันสทิธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย และมีวิธีการโจมตีในทางการเมืองดังที่ปรากฏเป็นส่วนหน่ึง

ที่ได้รับการบอกเล่าจากพยานคนสำคัญในกระบวนการร่างกฎหมายเพ่ือเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบว่า  

  

พี่อยู่ในกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ในสภาฯ มีการร้องห่ม

ร้องไห้ก ัน เพราะว่า พวก ส.ส. โดยเฉพาะประชาธิปัตย์ ไม ่อยากได้

กรรมการสิทธิฯ  

มีหนังสือสนเท่ห์อยู่ตามห้องน้ำเต็มไปหมด เขาบอกถ้าได้กรรมการ

สิทธิฯ มาจะผลาญเงินไปเท่าไหร่เพราะตำแหน่งนี้เงินสูง มีรถเบนซ์นู่นนี่ 

เราอยู่ในสภาฯ เราโดนชี้หน้าด่าจาก ส.ส.เป็นประจำ แม้แต่ในการประชุม

สภาก็ชี้หน้าด่าเอ็นจีโอ ด่านักวิชาการว่าเป็นข้ารับใช้อเมริกา เพราะเรื่อง

สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องของไทยนี่คือวาทกรรมในสภาสมัยนั้น (KO014, 

16 พฤศจิกายน 2564) 

 เรื่องเล่าข้างต้นสะท้อนให้เหน็ความไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน การไม่ให้คุณค่าความสำคัญ

ของการมีองค์กรที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นสถาบันที่แยกออกมาต่างหาก และสะท้อนภาพ

มายาคติที่ยังคงได้ยินในเวลาต่อมาอีกหลายปี ทั้งที่ในทางที่ควรจะเป็น คือ นักการเมืองที่เป็น

ตัวแทนของประชาชนควรจะสนับสนุนและเห็นคุณค่าการมีองค์กรที่ช่วยปกป้องประชาชน เป็นปาก

เป็นเสียงให้ประชาชน และทำหน้าที่ช่วยนักการเมืองในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิของประชาชน

โดยภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ด้วย  
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กสม. 1 ต้ังต้นในสายธารประชาธิปไตย 
 ในขณะที่การต่อสู้ ต่อรองในทางการเมืองในรัฐสภาไทยเพื่อให้มีการบัญญัติให้มีสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติท่ามกลางบริบททางการเมืองที่ยังประชาธิปไตยไทยยังไม่ได้ลงหลักปักฐานมากนัก 

แม้ว่าจะมีบรรยากาศแห่งการใช้เสรีภาพในการรณรงค์ต่อสู้ทางการเมืองอยู่มากก็ตาม ประเด็นที่ต้อง

พิจารณาควบคู ่ก ันค ือ บริบททางการเมืองของโลกที ่ส ่งเสริมให ้บรรยากาศประชาธิปไตย

ภายในประเทศเบ่งบาน และขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในเวลานั้นมีความเป็นปึกแผ่น

มากที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองภาคประชาชนของไทย ดังที่นักวิชาการด้านสิทธิ

มนุษยชนท่านหนึ่งชี้ให้เห็นว่า  

ต้องดูบรรยากาศการเม ืองช ่วงนั ้นด ้วยว่าม ันไม่ยอมไม่ได้แล้ว 

กรรมการสิทธิฯ แต่ละชุดมันถูกเลือกขึ้นมาอยู่ในสภาพแวดล้อมการเมือง

ขณะนั ้น ตอนก่อนปี 1997 เป็นสภาพแวดล้อมที ่ เราพอจะมีพื ้นที ่ทาง

การเมือง เพราะฉะนั ้นการเรียนร้องของภาคประชาชนเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันมาก คนที ่ทำงานเร ื ่องนี ้ม ันค ือความหวังของเราในขณะนั้น 

ขณะเด ียวก ันสภาพแวดล ้อมของโลกในป ี  1990 เป็นต้นมาม ันเป็น

ประชาธิปไตยเบ่งบาน คอมมิวนิสต์ล่มสลายไปแล้ว ต้องวิเคราะห์การเมือง

ระหว่างประเทศ และในประเทศขณะนั้น ที่บอกว่า compromise คืออะไร  

คือผู้มีอำนาจรักษาตาม พรบ.  

ตอนแรกบอกให้เป็นรัฐมนตรีสำนักนายก เราก็บอกว่าไม่ พี่จำได้ว่าไป

ทำเนียบทะเลาะกันกับคุณพิชัยในสมัยนั้น บอกมันไม่ได้ ก็เปลี ่ยนมาเป็น

รัฐมนตรียุติธรรมเราก็บอกไม่ได้ องค์กรนี้ต้อง Independence (เป็นอิสระ) 

จะให้รัฐมนตรีมาเป็นได้ไง และตัวสำนักงานก็ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงนู้นน้ีไม่ได้ 

เจรจากันนานจนเขาบอกให้ขึ้นอยู่กับวุฒิสภาแล้วกัน  

สังเกตว่าตัวสำนักงานมันขึ ้นกับวุฒิสภา  สมัยนั้นเรายอมเพราะ

วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกต้ัง หลังจากนั้นไม่มีอีกเลย  ก็เป็นความผิดพลาด

ที่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ (KI014, 16 พ.ย. 2564) 

 กรณีที่ว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะอยู่ภายใต้ใคร หรือควรจะเป็นองค์กรอิสระ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส หลักใหญ่ใจความของหลักการดังกล่าวคือ เพื่อให้สถาบันฯ เป็น

องค์กรที่สามารถททำหน้าที่ได้อย่างอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อปกป้องสิทธิประชาชน

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี เป็นที่สังเกตว่า การที่หลักการปารีสเสนอให้สถาบันฯ รายงาน

ขึ้นตรงต่อรัฐสภาเพราะมาจากฐานคิดของสังคมประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐานแล้ว และสภาไม่ถูก

ควบคุมโดยอำนาจใด ทว่าสำหรับสังคมการเมืองไทย ด้วยความที่ประชาธิปไตยไม่ได้มีเสถียรภาพ จึง

มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในภายหลัง โดยเฉพาะในรัฐบาลภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ที่วุฒิสภา

ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ซึ่งส่งผล

สืบเน่ืองต่อมาถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
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 คณะกรรมการสิทธมินุษยชนชุดท่ี 1    

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว การคัดเลือก

คณะกรรมการเป็นอีกข้อท้าทายที่สำคัญที่ส่งผลต่อการได้มาซึ่งกรรมการที่จะสามารถกำหนดทิศทาง

และความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนได้  ในยุคแรก คณะกรรมการสรรหาดูจะมีความชอบธรรมและ

มาจากตัวแทนภาคประชาชน จึงมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถสรรหาบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติ

เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการปกป้องคุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิให้ก ับประชาชน ซึ่ง

คณะกรรมการในชุดที ่ 1 ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 11 คน  โดยมีประธาน 1 คน ดำรง

ตำแหน่งได้เพียง 1 วาระ ๆ ละ 7 ปี โดยชุดที่ 1 เข้ารับตำแหน่งในปี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 – 24 

มิถุนายน 2552  ดังนี ้

1. ศ.เสน่ห์ จามริก  

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานกับภาคประชาชนทำหน้าที่เป็น

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 

2. ผศ. จรัล ดิษฐาอภิชัย 

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตนักศึกษาที่หนีภัยการเมืองเข้าป่า ต่อมา

ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่เมื่อดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน

นักก็มีกรณีถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เป็นกลางทางการเมือง และถูกถอดถอนออก

จากตำแหน่งเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2550 

3. คุณหญงิจันทนี สันตะบุตร 

4. นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง 

นักกฎหมายและผู้มีประสบการณ์การเคล่ือนไหวทางด้านสิทธิผู้หญิง 

5. ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มักถูกเรียกกันว่า “หมอหลวง” เนื่องจากเป็นแพทย์

ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร สมัยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ

ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เคย

ดำรงสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

6. นายวสันต์ พานิช 

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำงานการเมืองและ

ประเด็นเรื ่องสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ก่อนจะมาเป็นคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  

7. ผศ. ดร.สุทิน นพเกตุ 

นักวิชาการ 

8. นางสุนี ไชยรส 

อดีตนักศกึษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในยุค 14 ตุลาคม 2516  

9. นายสุรสีห์ โกศลนาวิน 

10. คุณหญิงอัมพร มีศุข 
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อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสตรีคน

แรกของไทยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย และเป็นประธานสภาในปี 2512 - 2514 

11. นางสาวอาภร วงษ์สังข์ 

เป็นนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน สำเร็จการศกึษาระดับประถมศึกษา 

  

จุดเด่นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดที่ 1 

จุดเด่นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 1 มีหลายประการ กล่าวคือ มีประธาน

คณะกรรมการสิทธิฯ ที่เป็นนักวิชาการที่มีทำงานอย่างจริงจังมาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับ

จากประชาชนและจากสังคม ทำงานใกล้ชิดชุมชน โดยเฉพาะในประเด็นที ่เป็นปัญหาเรื ้อรังของ

สังคมไทยมาอย่างยาวนาน เห็นได้จากเสียงสะท้อนของคนที่เคยร่วมงานกับประธาน กสม.ชุดที่ 1 ว่า  

อาจารย์เสน่ห์ จามริก คืออาจารย์ไปอยู่ไปกินกับชาวบ้านเลย ชาวบ้าน

อำเภอปะคำ เพื่อที่จะทำข้อสรุปกับทางรัฐบาลว่า สิทธิพื้นฐานในการอยู่ใน

ที่ดิน ในการพัฒนาที่ดิน ตามข้อตกลงที่รัฐบาลใช้นโยบาย 66/23 บอกว่าจะ

จัดพื้นที่ให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาอยู่ ให้เข้าไปอยู่จัดสรรพื้นที่ป่าปะคำ 

อะไรทำนองนี้ครับ พอเข้าไปอยู่แล้วก็มาไล่เขา บอกว่าไปอยู่ในพื้นที่เขตป่า

สงวน ใครจะไปยอม... 

กสม. ยุคแรกๆ นี่ก็ที่เรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินซึ่งยังไม่ชัดเจน

มากนัก...  

เรื่องที่ดินยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ (KI024, 7 ก.พ. 2565) 

เป็นผู้ที่สงัคมให้การยอมรับ 
คณะกรรมการสิทธิฯ ในชุดที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 11 คนนั้น ต่างก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับใน

ผลงาน และมีความกล้าหาญ มีประสบการณ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนมานาน เข้าถึงประชาชน 

และขณะเดียวกัน เม่ือประชาชนเดือดร้อนก็สามารถเข้าถึงคณะกรรมการฯ ได้  

วัฒนธรรมการทำงานแบบเชื่อมประสาน  
นอกจากนี้ จุดเด่นเรื่องการมีวัฒนธรรมการทำงานในแนวระนาบร่วมมือกันอย่างเป็นปึกแผ่น 

และมีตัวแทนมาจากหลากหลายภาคส่วนที่ล้วนมีความเชี่ยวชาญ และยังมีเครือข่ายคนทำงานภาค

ประชาสังคมจำนวนมากที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานในฐานะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ อีก

ด้วย ที่รู้จักกันในนาม “สามประสาน” กล่าวคือ คณะกรรมการฯ ประสานไปยังเครือข่ายทั้งภาครัฐ

และเอกชนและจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานตรวจสอบการละเมิดเชิงประเด็น โดยใช้ข้อ

กฎหมายที่ให้อำนาจไว้ และเป็นการตอบโจทย์มาตรฐานการดำเนินงานของหลักการปารีสไปในตัว

ด้วย   

การผลักดันทางกฎหมาย 

กล่าวได้ว่า คณะกรรมการฯ ชุดที่ 1 นั้นสามารถผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในเชิงโครงสร้างด้วยการออกกฎหมาย และนโยบายสำคัญ ๆ ที่ช่วยลดการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนลงไปได้หลายประการ โดยเฉพาะในขณะนั้น ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชน

ที่ถูกละเมิดจากโครงการพัฒนาของรัฐมีมาก ที่โดดเด่นได้แก่ โครงการสร้างเขื่อนปากมูล การแก้ไข
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ปัญหาเรื่องที่ดินคนจน การตกหล่นของคนไทยทางทะเบียนราษฏรที่ทำให้ไม่สามารถออกบัตร

ประจำตัวประชาชนได้ เป็นต้น  

ทำให้การก่อร่างสร้างหลักปักฐานของ กสม. ในยุคแรกนั้นได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ

องค์กรแห่งชาติเกรด A  

ความท้าทายเรื่องการทำหน้าท่ีท่ามกลางสถานการณ์การเมืองท่ีเริ่มแยกฝ่าย 
ความท้าทายของ กสม. ชุดที่ 1 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลสำคัญต่อความเป็น

กลางของ กสม. เม่ือมีคณะกรรมการฯ ท่านหนึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่ง เหตุการณ์ในช่วงนั้นมีว่า  

ผมอาจจะจำรายละเอียดเป๊ะๆ ไม่ได้ ประเด็นก็คืออาจารย์จรัลไป

แสดงออกอย่างหนึ ่งที ่ต ัวอาจารย์เองมองว่าเป็นบทบาทหน้าที ่ของ

กรรมการสิทธิฯ แต่ว่าเป็นบทบาทในเชิงของการเลือกข้างทางการเมืองข้าง

ใดข้างหนึ่ง ตอนนั้นถูกมองว่าเป็นเป็นฝั่งของโทนี่(ทักษิณ ชินวัตร) วลีของ

ท่านคือ รับใช้ทักษิณ ดีกว่ารับใช้เผด็จการ  

แต่จุดที่ทำให้เกิดการปลดคืออาจารย์ไปแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ผ่านสื่อ จึงได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาในบอร์ด แล้วอาจารย์ก็ถูกปลด ซึ่ง

ทำให้ถูกมองว่า กสม.  ไม ่ได ้ทำหน้าที ่เป็นกลาง หรือไม่ได ้เป็นอิสระ 

(IKI004, 4 ก.พ. 2565) 

 นอกจากการปลดออกจากตำแหน่งกรรมการสิทธิฯ แล้วใน กสม. ชุดที่ 1 ยังมีการลาออกจาก

ตำแหน่งเพ่ือไปสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของนายวสันต์ พานิช  

 

กสม. 2 ในกระแสธารการเมืองแบ่งข้ัว 

 การเปลี่ยนกติกาหลักของประเทศ  
 ก่อนที่จะสิ้นสุดวาระของ กสม. ชุดที่ 1 สังคมไทยเดินหน้าเข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมืองจน

นำมาสู่การอ้างรัฐประหารอีกครั้งเมื่อ 19 กันยายน 2549 เป็นเหตุให้สังคมการเมืองไทยต้องเดินใน

วังวนของการร่างรัฐธรรมนูญและผู้คนทั้งประเทศถูกละเมิดสิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ อีกหลายประการก็ต้องสะดุดลงอีกครั้ง 

 หลังรัฐประหาร 2549 ประเทศไทยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ ้นมาบังคับใช้ โดยใน

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ได้บัญญตัิให้ กสม. อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และเป็นรัฐธรรมนูญที่

ให้อำนาจกับ กสม. เพ่ิมขึ้นดังมีรายละเอียดดังนี้คือ  

 รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550  
มาตรา 256 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน

หนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จาก

ผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ 

ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย โดย

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห ่งชาต ิม ีวาระการดำรงตำแหน ่งหกปีนับแต ่ว ันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ให้นำบทบัญญตัิมาตรา 204 วรรคสาม มาตรา 206 มาตรา 207 และมาตรา 209(2) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 243 

ให้มีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบญัญัติ 

มาตรา 257 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที ่เหมาะสมต่องบุคคลหรือ
หน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏก่า
ไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือดำเนินการต่อไป  

(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที ่เห็นชอบตามที่มีผู้
ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

(3) เสนอเรื ่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที ่เห็นชอบตามที่มีผู้
ร้องเรียนว่า กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และม ีป ัญหาเก ี ่ยวก ับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหร ือฎหมาย ท ั ้งน ี ้  ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(4) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็น
กรณีที่เหน็สมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

(5) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
(7) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การเอกชน 

และ องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน  
(8) จัดทำรายงานประจำปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ

เสนอต่อรัฐสภา  
(9) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของชาติและของประชาชนประกอบด้วย  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก

บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ รวมทั้งมีอำนาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ชุดท่ี 2 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจากเดิมที่เคยมี 11 คน ถูกปรับลดลง

เหลือเพียง 7 คนเท่านั้น และยังคงดำรงตำแหน่งวาระละ 7 ปีเช่นเดิม โดยที่ชุดที่เข้ารับตำแหน่งวันที่ 
25 มิถุนายน 2552 – 19 พฤศจิกายน 2558   

คณะกรรมการประกอบด้วย  
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์  ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
2. นายแท้จริง ศิริพานิช 
3. นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
4. นายปริญญา ศิริสารการ 
5. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ 
6. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด 
7. นางวิสา เบ็ญจะมโน 
 
ความท้าทาย 
 การเมืองข้างนอกแตกแยก การเมืองข้างในได้รับผลกระทบ  
 แม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะเอื้อต่อการทำงานปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพียงใดก็ตาม 

แต่หากบรรยากาศทางการเมืองไม่เอื้อให้เกิดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเท่า
เทียมกัน งานด้านการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของ กสม. ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย 

น่าเศร้าใจที่ว่า ในช่วงนั้นก็เริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องของสีเหลืองสี

แดง ความขัดแย้งด้านการมืองเป็นต้นมานะ 53 นี่มีเรื่องความรุนแรงใหญ่

นะครับ จนถึงกับมีการใช้กำลังของรัฐที่ไปทำร้ายประชาชนนะครับ แล้วก็มี 

กปปส. เราก็เป็นคนกลางในฐานะกรรมการสิทธิฯ ก็เข้าไป 

คิดว่านโยบายการพัฒนาของรัฐและยิ่งเป็นโยบายที่ไปใกล้ชิดกับระบบ

ทุนนิยมนะฮะ โดยเพราะจากต่างชาติด้วยยิ่งมาเทำลายแล้วก็ทำให้เกิดผล

กระทบทางเรื ่องการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เลยเป็นผลกระทบที่

ตามมา และช่วงเป็นกรรมการสิทธิก็มีโอกาสไปตรวจสอบข้ามพรมแดนด้วย 

เรยีกว่าการละเมิดข้ามพรมแดนก็มีชาวบ้านที่เกาะกง ที่ทวายนะฮะ ที่บันเตีย

เมียนเจยที่ถูกนายทุนไทยนะครับ 

ตั้งแต่เรื่องเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล รุ่นผมจะมีเรื่องที่ดินป่าลุ่มน้ำ 

ทั่วประเทศอ่ะครับ ทะเลชายฝั่งสินแร่ถูกละเมิด มันถูกละเมิดทั้งหมดอ่ะครับ 

เพราะด ้วยระบบท ุนน ิยม เป ็น Neoliberalism ท ี ่ เข ้ามาครอบครอง

ทรัพยากร เป็นสิ่งที่รัฐเองไม่ได้ให้ความใส่ใจและมีแนวโน้มที ่จะเห็นด้วย 

(KI001, 11 พ.ย. 2564) 

 กสม. ชุดที ่ 2 ภายใต้กฎเกณฑ์ที ่ดูจะเอื ้อให้สามารถทำหน้าที ่ปกป้องคุ ้มครองสิทธิของ

ประชาชนได้ดีที่สุด ทว่าน่าเสียดายว่า ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลต่อความขัดแย้งภายในด้วย 

และมาถึงจุดที่มีการ “ปลดเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (โพสต์ทูเดย์, 

27 ธันวาคม 2554) ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ไม่ค่อยดีอยู่แต่เดิมนั้นแย่ลงไปอีก  

อันที่จริง การสั่งปลดมีมาตั้งแต่ในยุค กสม.ชุดที่ 1 แล้ว แต่เนื่องจากมีการอุทธรณ์และ

กระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมใช้ระยะเวลานาน ทำให้ปัญหาหลายประการจากชุดที่ 1 ยังคง

ส่งผลมาถึงชุดที่ 2 รวมทั้งกรณีเลขาธิการสำนักงานฯ ด้วย  
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ต้องยอมรับว่ามีการปะทะกันรุนแรงอย่างการปลดเลขาธิการออก 

เน่ืองด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สนับสนุนการทำงานของ กสม.ทั้งในแง่กระบวนการ

และงบประมาณซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากในฐานะเลขาฯ  

ก็มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองกนัมากมาย  

แต่ก็ชื ่นชมความกล้าหาญของ อ.เสน่ห์ อีกครั ้ง หนึ ่งที ่ลงนาม

ตัดสินใจและยินดีที่จะเผชิญกับศาล แต่ก็มีเสียงวิจารณ์มากมายเช่นกัน แต่

โดยส่วนตัวพี่คิดว่าอาจารย์ทำถูกแล้ว ไม่เช่นนั้นแล้วการทำงานของ กสม. 

จะหยุดชะงักลงไป ทั้งนี้ทั้งน้ันเลขาธิการคนนั้นมีความเข้าใจผิดในโครงสร้าง

และบทบาทที่มองว่าเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการที่ใหญ่กว่ากสม. 

แต่ในความเป็นจริงคือกสม. เป็นเสมือนบอร์ดปฏิบัติการที่มีมติแล้วเลขา

ต้องสนับสนุน นี่ก็เป็นกรณีที่เราไม่อาจจะประนีประนอมได้ ไม่เช่นนั้นอาจ

เกิดความเสียหายต่องานได้ (KPI004, 14 พ.ย. 2564) 

การทำหน้าท่ีท่ามกลางความขัดแย้ง 

ตามหลักการปารีส มีการระบุแนวทางการทำงานของคณะกรรมการฯ ในยามที่สถานการณ์

ขัดแย้ง ไม่ปกติไว้ก็จริงในเรื่องการระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงถึงขั้นมี

การเสียชีวิตในช่วงปี 2553 ฝ่ายที่สูญเสียต่างโกรธเกรี้ยว ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลที่กำลังทำหน้าที่อยู่ก็

ไม่ได้ปฏิบัติต่อประชาชนที่โกรธเกรี้ยวอย่างเห็นอกเห็นใจ เพราะความขัดแย้งนั้นเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนฝ่ายเส้ือแดง การตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ต่อการละเมิด

ดังกล่าวจึงยิ่งเพิ่มความยากลำบากมากขึ้นไปอีก ส่งผลต่อการรายงานข้อเท็จจริง และการรายงาน

การประเมินสถานการณ์ที่ควรต้องทำภายในเวลาที่กำหนด ยิ่งกว่านั้น ยังมีข้อขัดแย้งเรื่องการลงนาม

ในเอกสารรายงานการประเมินระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน ทำให้ความเชื่อมั่นต่อสถาบันฯ ในสายตา

นานาชาติยิ่งเป็นที่กังขามากขึ้น  และแน่นอนว่าผลพวงจากชุดที่ 2 ดังกล่าวก็ส่งผลมาถึงชุดที่ 3 ด้วย 

ยิ ่งกระบวนการสรรหาคณะกรรมการฯ ในชุดที ่ 3 มีที ่มาที่ไม่แสดงให้เห็นความหลากหลายของ

กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการสรรหา จึงทำให้ต่อมาเมื่อมีการประเมินสถานะของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไทยจึงได้รับการประเมินสถานะขององค์กรสิทธิมนุษยชนไทยถูกปรับให้ตกมา

อยู่ที่เกรด B ในเวลาต่อมา  

ผลงานที่โดดเด่น 
แม้ว่าจะมีความท้าทายในการทำหน้าที อย่างไรก็ดี กสม. ชุดที่ 2 ก็ประสบความสำเร็จในการ

พัฒนาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน ในปี 2556 (วิชัย ศรีรัตน์, 2556) แม้ว่าจะยังไม่ได้นำมาปฏิบัติในการช้ี

วัดอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ กสม.ชุด 2 อยู่ในตำแหน่งก็ตาม  
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กสม. 3 ติดหล่มรัฐประหารและวัฒนธรรมระบบราชการ 

ปี 2557 ประเทศไทยติดหล่มรัฐประหารอีกครั้ง และเป็นครั้งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย

อย่างหนัก ภายใต้บริบททางการเมืองโลกที่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเองก็ถดถอย ขณะที่การ

แบ่งแยกทางการเมืองในสังคมไทยนั้นร้าวลึกและแผ่ตลอดตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทั้งยังมีการแย่งชิง

อำนาจระหว่างขั้วการเมืองใหญ่ที่ส่งให้การต่อสู้ภายในตั้งแต่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ การ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นกว้างขวาง  

เป็นที ่เข้าใจได้ว่าเงื ่อนไขการเมืองการปกครองส่งผลต่อการเติบโตและการทำงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ กล่าวให้ถึงที่สุด เงื่อนไข

ทางสังคมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขที่เอื้อให้สิทธิมนุษยชนเติบโตได้

มากกว่าเงื่อนไขทางการเมืองการปกครองในรูปแบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และโดยเฉพาะการ

รัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้งถือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้งานด้านสิทธิมนุษยชนชะงักงันและ

สถานการณ์การเคารพสิทธิมนุษยชนตกต่ำลง 

 

กระบวนการสรรหาที่กลายเป็นต้นตอของปัญหาเร่ืองการรักษามาตรฐาน  

 องค์ประกอบและที่มาเริ่มบิดเบี้ยวมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 50 ที่มี 7 
อรหันต์ที่เป็นศาลไปซะ 5 คน และ สว.ก็มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งและ

แต่งต้ังครึ่งหนึ่ง  

เข้าใจกับคนที่โมโหองค์กรอิสระมากเลย เพราะองค์อิสระเติบโตขึ้นมา 

1) จากความกล้าหาญถ่วงดุลในมิติต่างๆ 2) ที่มาและองค์ประกอบต้องเคย

เป็นนักต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นที่ประจักษ์ 3) ต้องมีกระบวนการคัดเลือก 

ไม่ใช่คณะกรรมการสรรหาเลือกได้เลย รัฐธรรมนูญปี 40 จึงกำหนดให้ สว.

ที่มาจากการเลือกตั ้งเป็นหน่วยคัดเลือกซึ ่งจะยึดโยงกับประชาชน แต่พอ

มาถึงรัฐธรรมนูญ 50 สว.ก็มาจากการเลือกต้ังครึ่งหนึ่งและแต่งต้ังครึ่งหนึ่ง 

พอมาถึงปี 60 ก็เลยเละ เพราะสว.มาจากการแต่งตั้งจาก คสช.ทั้งหมด ก็

เลยมีสภาพถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆ กลไกหลายอย่างออกแบบมาให้

เริ ่มต้นยาก มีอคติเต็มเปี ่ยมต่อกรรมการสิทธิ ออกแบบกฎหมาย ส่วน

ราชการ อำนาจหน้าที่ที่หมกเม็ดเต็มไปหมด (KI004, 14 พฤศจิกายน 64) 

 การประกาศเรื่อง คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กลายเป็นเงื่อนไข

ให้การได้มาซึ ่งคณะกรรมการ และสืบเนื ่องมาถึงการทำหน้าที ่ตามมาตรฐานของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติตามมาตรฐานของหลักการปารีสถูกตั้งคำถามมากขึ้น  ไม่เพียงแต่การตั้งคำถาม

เรื่องที่มาเท่านั้น หากยังมีคำถามเรื่องการเป็นที่แสวงประโยชน์ของข้าราชการเกษียณอายุที่ดังมาก

ขึ้น และคำถามเรื่องการมีอยู่ของ กสม. ว่ามีไว้เพื ่ออะไรด้วย ทั ้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบคิดของ

คณะกรรมการสรรหาที่มาจากภาคข้าราชการประจำและฝ่ายตุลาการมีภาพลักษณ์ของการยึดติด

กฎระเบียบและอนุรักษ์นิยมอย่างมาก  
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 จากหนังสือประกาศที่ระบุว่า  

1.ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งคณะ จะครบวาระการ

ดำรงตำแหน่ง 6 ปี ในวันที ่ 24 มิถุนายน 2558 ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการส ิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการนี ้ได้

ดำเน ินการตามกระบวนการและขั ้นตอนตามบทบัญญํติมาตรา 256 วรรคห้า 

ประกอบมาตรา 243 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใน

การดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว โดยคณะกรรมการ

สรรหาประกอบด้วย 

1. ประธานศาลฎีกา 

2. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหนา้ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

4. นายเพ็ง เพ็งนิติ บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก 

5. นายเฉลิมชัย วสีนนท์ บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

คัดเลือก 

 

คณะกรรมการชุดที่ 3 (จากการสรรหาในครั้งที่ 1)  

1. นายวัส ติงสมิตร - ประธานกรรมการ 

2. นางฉัตรสุดา จันทร์ดีย่ิง 

3. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 

4. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย (20 พ.ย. 2558 - 5 เม.ย. 2560) 

5. นางอังคณา นีละไพจิตร 

5. นางเตือนใจ ดีเทศน์ 

7. นายชาติชาย สุทธิกลม 

 

การดำรงตำแหน่ง 

คณะกรรมการชุดที่ 3 เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2558 จนถึง 24 พฤษภาคม 

2564 โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจำนวน 7 คน และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ จำนวน 4 

คน เนื่องจากมีการลาออกไป 4 คน จึงจำเป็นต้องมีการสรรหาเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการชุดที่ 3 ที่สรรหาเพิ่มเติมและอยู่จนครบวาระ  
ในคณะกรรมการชุดที่ 3 นี ้ความท้าทายในการทำงานมีหลากหลายประเด็น ตั้งแต่การลาออก

ของกรรมการคนแรกหลังจากรับตำแหน่งมาไม่นานนัก  ต่อมาก็มีการลาออกของกรรมการคนที่ 2 
และ 3   ตามมา ส่งผลให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนนุษยชนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 ต้องเข้า
มาทำหน้าที่เป็น 1 ใน 4 ของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 3 ด้วย  
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 ความท้าทาย 
เร่ืองวฒันธรรมการทำงาน  

 คนในบอกว่า เนี๊ยบเป็นราชการจ๋า บางคนก็ไม่รู้ว่างานอะไร ทำงาน
เย็น ไม่แตะงานร้อน  ขาดความสง่างาม 

อย่างไรผมคิดว่า กสม ชุดที ่สามที ่นำโดยอดีตผู ้พิพากษาวัส เป็น
อุทาหรณ์ที่สำคัญ ไม่ทราบพวกเราได้รับรู ้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้รับการ
สะท้อนมาจากเพื่อน ๆ เครือข่ายของเราในภูมิภาคก็คือ กสม ไปเปิดเวทีใน
ระดับภาค แต่ขณะเดียวกัน       มันเกิดการกระทบกระท่ังกับผู้เข้าร่วมที่มา 
จากภาคประชาสังคมท่าทีของ กสม บางท่านไม่ตอบสนองต่อความคิดเห็น
หรือข้อเรียกร้องของกลุ่มคนที่มาร่วมเวทีไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือ
หรือภาคใต้มันเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงในหลายหลายครั้งซึ่งไม่น่าเชื่อ
ว่ามันจะเป็นอย่างนั้น 

แทนที่จะไปช่วยชาวบ้านกลับไปทะเลาะกับชาวบ้านก็ไม่รู้จริงหรือเปล่า
แต่ว่าได้ฟังมาอย่างนั้นทำให้เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นภาพลักษณ์ กสม. ก็แย่สิ 
แทนที่คุณจะไปปกป้องคุ้มครองสิทธิ์เขาแต่คุณไปนำเสนออะไรที่แตกต่าง 
คัดค้านหรือต่อต้านสิ่งที่เค้าคิดเค้าเห็นมันไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นจะเหน็วา่ช่วง 
กสม ชุดที ่สาม ข้อร้องเรียนในการละเมิดสิทของ กสม ลดลงไปเยอะ 
(KI006, 14 พ.ย. 64) 
 

 เมื่อที่มาและการทำงานไม่ยึดโยงกับประชาชน ผลที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนไม่ไว้วางใจ ไม่
เชื่อมั่นการทำงานของคณะกรรมการสิทธิฯ ในทางกลับกัน คณะกรรมการที่ไม่ได้ลงทำงานภาคสนาม
อย่างใกล้ชิด 

 เพราะฉะนั้นในยุคหลัง ๆ นี่ เขาบอกว่าทางกรรมการสิทธิจะลงพื้นที่ ถ้าเกิด
เป็นพื้นที่ที่เคยร้องเรียนทิ้งไว้ ผมบอกว่าไม่ต้องลง ต้องบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องลง 
แล้วก็ขอถอนเรื่องร้องเรียนเพราะว่ากลัวกรรมการสิทธิมาลงพื้นที่แล้วจะสร้าง
ความเสียหายใหม้ากกว่าทีจ่ะมาช่วยเหลือเรา ชุดที่พี่เตือนใจ กับพี่อังคณาลาออก 
ชุดนั้นถ้าลงพ้ืนที่นี่ต้องรีบเบรกไว้เลย อย่าลง ๆ เด๋ียวคุณจะมาลงสร้างความ
เสียหายให้เราเสียมากกว่า เขาก็จะเขียนรายงาน รายงานก็เท่ากับประทับตราว่าเรา
เป็นคนผิดไง สมมติบอกว่าเราไปร้องเรียนบอกว่า การประกาศอุทยานมันไม่ชอบ 
มันประกาศทับที่ทำกินของเรา เราไปอยู่เป็นชุมชน ก่อตั้งมานานแล้ว กรรมการ
สิทธิไปลงพื้นที่ ก็อ่อ มีการตรวจสอบแล้ว การประกาศเขตป่าสงวนตรวจสอบโดย
กฎหมายไม่มีการคัดคา้นประกาศเป็นเขตอุทยาน ถ้าชอบไม่มีใครคัดค้านอะไรข้ึนมา 
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการละเมิดสิทธิ ก็เขียนไม่ละเมิดสิทธิ ยกคำร้องของเรา ไม่
ละเมิดสิทธิ เราก็เสร็จ จบเห่เลยทีน้ีไปร้องใครต่อได้ละครับทีน้ี ถ้าเกิดสมมตไปฟ้อง
ศาลปกครอง อุทยานมันกเ็อารายงานกรรมการสิทธิไปอ้าง บอกว่า นี่กรรมการ
สิทธิก็ตรวจสอบแล้วไม่ละเมิด (KI015, 17 พ.ย. 64) 
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การลาออก 
เกิดขึ้นในกสม. ชุดที่ 3 เริ่มที่คุณหมอสุรเชษฐ์คนแรกที่ลาออก ถ้าพูด

ตามเนื ้อข่าวก็คืออาจจะไม่ได ้ลงรอยกับท่านประธานในการประชุม แต่
เบื้องหลังการประชุม ผมก็ไม่รู้นะ แต่ว่าในการประชุมมีความเห็นไม่ตรงกัน
อยู่เรื่อยๆ มันก็เลยกลายเป็นว่าบรรยากาศการทำงานไม่เอื้ออำนวย ก็มีการ
ลาออกไป หลังจากนั้นก็จะมีการ 2 คนก็คือครูแดง เตือนใจกับคุณอังคณา 
ก ็ ในเหต ุผลคล ้ายๆ ก ัน ค ือท ี ่บอกว ่ าบรรยากาศในการทำงานใน
คณะกรรมการมันไม่เอื้ออำนวย ส่วนท่านชาติชายที่ลาออกตอนหลัง จริงๆ 
มันหมดวาระแล้วนะ ตอนนั้น แล้วท่านก็ไปเป็นบอร์ดของ ปปท. 

เมื ่อมาถึงการสรรหากสม.ชั่วคราว กรรมการสรรหาเขาก็เลยเลือก
จากบัญชีของคนที่เข้ามา จะเรียกว่าตามอำเภอใจก็ได้ จริงๆ เลือกอาจารยก็์
ได้ แต่ไม่เลือก ก็เลือกจากบัญชีอะไรก็ไม่รู้ มาสู่ที่ว่าเข้าใจเรื่องสิทธิ์ไหม ผม
คิดว่าที่เข้ามานะครับตอนนั้นอยู่ 4 คนนะครับ คนแรกเป็นอดีตอธิบดีกรม
คุ้มครองสิทธ์ิ ผมว่ามีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสิทธิ์แน่นอน คนที่สองคือ 
คุณอ้วน อารีวรรณ ก็เคยอยู่ภาคประชาสังคม แล้วก็อยู่ คปก. ก็คลุกคลีกับ
แวดวงเรื่องสิทธิ์ ประเด็นเฉพาะเรื่องสตรีเรื่องความหลากหลายทางเพศก็มี
ความชัดเจน อีกท่านหนึ่งคือท่านภิรมย์ซ่ึงท่านเป็นอดีตเลขาธิการ กสม. ก็
คลุกคลีกับเรื่องสิทธิ์อยู่ สามคนนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีประเด็นแต่ว่าคนที่ 4 ผม
ไม่แน่ใจ ท่านสุว ัฒน์ ท่านมาจากคณะกรรมการกปร. โครงการตาม
พระราชดำริ แต่ท่านก็บอกว่าท่านก็เชี่ยวชาญในเรื่องที่ดิน เพราะท่านอยู่กับ
แวดวงทำเรื่องที่ดิน ถ้าถามว่าที่ผ่านมาช่วยงานได้ไหมคิดว่าก็ช่วยได้นะครับ
ช่วยได้ในมุมผมนะ 

อีกส่วนหนึ่งในเชิงของการทำงานเรื่องส่งเสริม ก็เข้ามาขับเคลื่อน มา
ช่วยทำอะไรหลาย ๆ อย่าง มาต่ออย่างเรื่องของธุรกิจกับสิทธิ ซึ่ง กสม.ชุด
ที่ 3 ก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  ชุดใหม่ก็เข้ามาช่วยกันทำต่อเนื่องต่อเนื่องไป แล้ว
ก็อีกเรื ่องนึงที ่เข้ามาช่วยกันวางรากฐานก็คือว่าเรื ่องการประสานการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยประเด็นของนักปกป้องสิทธิ ก็เป็นเคสแรกๆ ที่ 
ชุดของ กสม. ชั่วคราวกับ กสม ที่เหลืออยู่ไหมมาช่วยกันก่อร่างให้มันเป็น
รูปธรรมขึ้นในเรื่องของการประสานการคุ้มครอง  มองเห็นแล้วว่าการที่เรา
จะรับแล้วก็ไปตรวจ มันช้า มันแก้ปัญหาช้า ก็เลยจะใช้วิธีเข้าถึงปัญหา ไป
แก้ปัญหาการประสานให้หน่วยงาน (IKI04, 4 ก.พ. 2565) 
 

นอกจากการทำงานด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่อง
สิทธิพลเมืองที่เป็น “งานร้อน” แต่ กสม.ชุดที่ 3 เลือกที่จะทำงานในประเด็นที่คนข้างนอกเรียกว่า 
“งานเย็น” เช่น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิฯ ก็สร้างความฮื่อฮาด้วยการ
เปล่ียนชฎาครอบโลโก้ทำให้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอีกระลอกหนึ่ง ทั้งนี้ การปรับเปล่ียนดังกล่าว
นั้น ฝา่ยสำนักงานอาจไม่ได้ประโยชน์ใดนัก  

ทางสำนักกฎหมายซึ่งเขาเป็นคนที่ได้รับมอบหมายไว้ชงเรื่อง เรามารู้
อีกทีนึงว่าเขาจะมีการปรับโลโก้เนื่องจากดูให้อะไร ผมไม่ได้ตามผลเลยเรื่องนี้ 
ออฟฟิศไม่ช็อค คนที่ช็อคน่าจะเป็นกรรมการมากกว่า หมายความว่า คนที่
ทำให้มีชฎาครอบ แล้วอยู่ดีๆ พอพ้นปุ๊บ ชฎาหาย  คนที่ช็อคคือคนที่แก้
มากกว่า สำนักงาน ไม่ได้ช็อคนะครับเราอยู่กับตราเดิม ๆ มาตั้งนาน กสม. 
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หารือกันเอง สำนักงานก็อาจจะไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้น เช่น เม่ือมีมติออกมาว่า
จะเป็นแบบนี้ สำนักงานก็มาทำเชิงธุรการว่า เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ส่งไปที่
หน่วยงานที่เขาจะพิจารณาตรา ถ้าเขาเห็นชอบปรับความหมาย เราจะรู้ตรง
ปลาย  (IKI004, 4 ก.พ. 2565) 

 

 จากพัฒนาการของคณะกรรมการสิทธิฯ ที่ดูจะออกตัวได้ดีในชุดที่ 1 แต่เมื่อมาถึงชุดที่ 2 

คะแนนความเชื่อมั่นไว้วางใจจากนานาชาติในเรื่องการปกป้องคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพก็ลดลงและ

ประกาศอย่างเป็นทางการในชุดที่ 3 ปรับสถานะจาก A เป็น B ในขณะที่ คะแนนนิยมใน กสม. นั้นไม่

สู้ดีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อสังคมไทย เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโลโก้จึงถูกตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ

มากกว่าบวก 

สรุปบทเรียนสำคัญของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 3 ชุดท่ีผ่านมา 

 

 ภาพที่ 6 ผลงานสำคัญและการผลักดันทางกฎหมายและนโยบายสำคัญในรอบ 2 ทศวรรษ 

แม้ว่าจะมีความท้าทายและถกูมองในเชิงติดลบมากกว่า แต่สำหรับการพยายามทำหน้าที่ร่วม

ผลักดันทางนโยบายและทางกฎหมาย พบว่า ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา กสม. มีส่วนสำคัญยิ่งต่อ

การสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สังคมไทยไม่น้อย เห็นได้จากความพยายาม

ผลักดันพระราชบัญญัต ิฉบับต่าง ๆ ท ี ่ เป ็นประโยชน์และสอดคล้องกับพันธกรณีที ่ ไทยได้

ให้กบัสหประชาติจำนวน 9 ฉบับ  

การจัดทำหลักสูตรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการทำเอกสารความรู้  
ภารกิจด้านการส่งเสริมชุดความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนตลอด 2 ทศวรรที่ผ่านมานับว่า กสม. 

ไทยมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในปี 2563 มีการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา 

จำนวน 4 หลักสูตรนอกจากนี้ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เป็นที่กล่าวถึงของ

เครือข่ายคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนพอสมควร อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องการการผลักดันให้เกิดผล

ในเชิงการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมอีกมาก 
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 สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของ กสม.ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เห็นความโดด

เด่นมากนัก อย่างไรก็ตาม ภายใต้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดที่ 4 ที่เพ่ิงเริ่มต้น สัญญาณเชิงบวก

หลายประการเร่ิมชัดเจนขึ้น  
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บทที่  4 

เหลียวมองสองทศวรรษที่ผ่านมา 
 
 2 ทศวรรษที ่ผ ่านมาของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นับเป็นการเดินทางของสิทธิ
มนุษยชนที่อาจเต็มไปด้วยความก้าวหน้าในบางเรื่องเป็นบางช่วงในขณะเดียวกันก็มีการลดถอยลง
ของบางเรื่องเป็นบางจังหวะ ตามบริบทสถานการณ์ทางการเมืองที่สั ่นไหวในประเทศ ในบทนี้ 
เหลียวมองสองทศวรรษที่ผ่านมาจะมีแก่นการนำเสนออยู่ที่เสียงสะท้อนของผู้อยู่ในแวดวงสิทธิ
มนุษชนของประเทศไทยต่อ กสม. โดยเริ ่มต้นด้วยของแรงบันดาลใจ ของคนทำงานด้านสิทธิ
มน ุษยชนทั ้งภายในและภายนอก กสม. การบ่มเพาะเมล ็ดพ ันธุ ์ส ิทธิมนุษยชนที ่มาจาก
สถาบันการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน รวมไปถึงคนใน กสม.ที่มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นใน
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโนบาย เหลียวมองถัดไปกับภาพการรับรู้ของกสม. ความไม่เป็นกลางและ
ไม่เป็นอิสระ การทำงานที่ล่าช้า และความไม่เชื่อมั่นต่อองค์กร เสียงสะท้อนสำคัญจากผู้ทำงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ประสบการณ์การทำงานกับกสม. การเริ่มต้นสร้างเครือข่าย ไปจนถึงการที่เครือข่าย
เอาใจออกห่างกับการทำงานร่วมกับกสม. เสียงสะท้อนในสิ่งที่ กสม. ทำได้ดีและยังไม่ดีนัก การต้ัง
คำถามถึงการมีอยู่ของ กสม. รวมถึงเสียงสะท้อนสุดท้ายที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนของ 
กสม. คือ เสียงสะท้อนต่อสำนักงาน กสม. และท้ายสุด บทสรุปต่อการก้าวต่อไปของ กสม. ที่ทั้ง
คนในและคนนอกอยากเห็น  

ความมุ่งม่ันและแรงบันดาลใจ 

“สิทธิมนุษยชนคือ การช่วยกันสร้างและประคับประคองความหวงั ให้เกิดขึ้นในสังคม”  
(สัมภาษณ์ KI011, 18 พฤศจิกายน 2564) 
 

การแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ผู้บริหารกสม. มีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการทำงานด้าน
สิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับในส่วนของพนักงานในส่วนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะยังไม่ค่อยชัดเจน
นักว่า การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรใหม่ที่กำลังเริ่มต้นจะเป็นอย่างไร แต่พร้อมจะเปิดใจ
เรียนรู้และทดลองลงมือทำงานด้านนี้  ในขณะที่หลายคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นและเลือกศึกษาเฉพาะ
ทางด้านสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ต้น  

 

เรื่องเล่าจากคนใน – คนนอก แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นที่ต่างกัน เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความ
ตั้งใจอย่างแรงกล้า (Passion) ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เร่ิมต้นจากการบ่มเพาะใน
สถาบันอุดมศึกษา การออกค่าย โครงการมูลนิธิอาสาเพื่อสังคม (มอส.)  ประสบการณ์การทำงาน 
ที่ไม่ต้องการเห็นระบบ นโยบาย หรือสังคมที่กดขี่ ด้วยความหวัง (Hope) และความตั้งใจว่าจะ
สามารถเปล่ียนแปลงสังคม (Change) ให้ดีขึ้น  อย่างน้อยที่สดุคือการเห็นสังคมไทยมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่น้อยลงรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย สะท้อนว่าสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่การ
เอาชีวิตรอดเพียงแค่ตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชีวิตของเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลกด้วยเช่นเดียวกัน   
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อุดมการณ์เริ่มต้นจากสถาบันการศึกษา  
ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเส้นทาง
สิทธิมนุษยชนจากสถาบันการศึกษา การทำกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะการออก
ค่าย อาจกล่าวได้ว่าการผ่านการเป็น “ชาวค่าย” ทำใหเ้ห็นมิติความยากจน ความเหลื่อมล้ำ 
เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการกลับมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และส่งผลให้
เลือกเดินในเส้นทางสายสิทธิมนุษยชนในการทำงานในเวลาต่อมา  

 
“…ต้ังใจเข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์โดยตรง เพราะประทับใจในบทบาทของ
นักศึกษาโดยเฉพาะ 14 ตุลา พอเข้ามาก็มุ่งหมายโดยตรงไปทำกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัย เช่น ด้านชนบท การไปออกค่าย สอนหนังสือ สร้างโรงเรียน 
แล้วก็ร่วมกิจกรรมทางการเมืองด้วย ธรรมศาสตร์จะเป็นแหล่งรวมของ
ความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เกษตรกร สลัม… ผมเรยีนนิติศาสตร์ 
แต่ไม่เคยคิดจะเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการ แต่เราสนใจปัญหาบ้านเมือง จะ
เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”   
(สัมภาษณ์ KI014, 20 พฤศจิกายน 2564)  

 
“ผมเรียนจบสมัยนั้น …คิดว่าสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนเพื่อน ๆ นักศึกษาคนอื่น
คือรักความเป็นธรรม เพราะเราเป็นชาวค่าย เราไปออกค่าย เห็นการ
เปรียบเทียบระหว่างชาวนา กรรมกร และคนในเมือง … ตอนเรียนจบ
ออกมาก็อยากเข้ามาทำงานช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น อาจารย์โคทมชวน
มาสมัครเป็นอาสาสมัคร มอส.  ตอนนั้นเขาเรียกโครงการอาสาสมัครเพื่อ
สังคม ผมจบมาผมไปสมัครเลย เรามีทุนเดิมอยู่แล้วคือเราเป็นชาวค่าย เรา
เห็นความเหลื่อมล้ำ (หลังจากไปค่าย)ความคิดเปลี่ยนหมดเลยนะครับ ฝัน
อยากไปเป็นผู้พิพากษา ฝันอยากไปเป็นอัยการ ฝันอยากไปเป็นทำงาน
ใหญ่ๆ โตๆ  เป็นข้าราชการ ปิดประตูหมด”  
(สัมภาษณ์ KI024, 7 กุมภาพันธ์ 2565)  

 
“ไม่ได้เรียนสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายโดยตรง แต่ส่วนสำคัญที่ทำให้สนใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนคือการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมใน
ชมรม ได้ลงพื้นที่งานค่าย ได้เห็นประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำและสิทธิ
ชุมชน แต่ในตอนนั้นไม่ได้ใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนชัดเจน แต่เห็นปัญหาว่า
ชุมชนไม่ได้เข้าถึงสิทธิ จึงทำให้เห็นว่าสังคมมีความต่างกนัอยู่”      
(สัมภาษณ์ KI009, 21 พฤศจิกายน 2564)  
 
“ … ตัวเองเป็นนักศึกษาโครงการช้างเผือกเรียนดีของอ.ป๋วย …  
ด้วยความที่เรียนด้วยภาษีประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์จึงมีความคิดและความ
ตั้งใจที่จะคืนกลับให้สังคม พอเรียนจบกลับมาก็มาทำงานเป็นอาสาสมัคร
ของมูลนิธิอาสาเพื่อสังคม…  
 
 
 
เป็นมอส.รุ่น 9 แล้วไปทำงานเป็นนักฎหมายประจำอยู่ที่กลุ่มเพื่อนหญิง…  
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ทำงานปกป้องสิทธิของผู ้หญิงและเด็กท ี ่ถ ูกกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว และถูกล่วงละเมิดทางเพศ” (สัมภาษณ์ KI010, 20 พฤศจิกายน 
2564)  
 

ประสบการณ์การทำงาน 
 เรื ่องเล่าระหว่างทางในสนามการทำงานกับผู ้ลี ้ภัยนำมาสู ่การตั ้งคำถามต่อสังคมถึง
ความเห็นใจต่อชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ และประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการกับ
ภาพที่เห็นในประเทศไทยจนชินตาอย่างภาพชาวบ้านมารอรับนาย เป็นส่วนหนึ่งของการจุดประเด็น
คำถามเรื่องอำนาจและความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ นำมาสู่การตั้งคำถามเรื่องความเสมอภาค ดัง
เรื่องเล่าต่อไปนี้  
 

 “...เวลาที่เราฟังถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัย ทำให้เราเริ่ม
ตั้งคำถามกับสังคมมากขึ้น ไม่ใช่สังคมไทยอย่างเดียว แต่เป็นสังคมใน
ภูมิภาค เราตั ้งคำถามว่าทำไมมนุษย์ทำกับเพื่อนมนุษย์แบบนี้ ตอนไป 
(กัมพูชา)ครั ้งแรกต้องเดินทางตอนกลางคืน เพราะเดินทางกลางวัน
อันตราย เวลาที่เราจะส่งอาหารหรือส่งของให้ผู้ลี้ภัยต้องเป็นกลางคืน … 
ภาพที่เห็นคือแม่อุ้มลูกทารก ผู้หญงิคนนั้นน่ังร้องไห้อุ้มทารกและทารกคน
นั้นเสียชีวิตแล้ว เขาร้องไห้ว่าไม่มีแผ่นดินแม้แต่ที่จะฝังลูก นึกออกไหมว่า
เป็นภาพที่สะเทือนใจ และต้ังคำถามว่าทำไมถึงทำได้ขนาดนั้น และทุกอย่าง
เกิดขึ ้นจากน้ำมือมนุษย์ นั ่นเป็นคำถามที่เราตั ้งกับสังคมโดยทั่วไป” 
(สัมภาษณ์, KI012, 16 พฤศจิกายน 2564)  

 
 “เวลาที่ผมไปตรวจราชการ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้

ผมเห็นความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง ผมเดินตามผู้ตรวจไป ชาวบ้านก็มา
นั่งรอ ในขณะที่ผมเป็นเด็ก อายุแค่ 20 กว่าเดินตามเขา แต่ชาวบ้านน่ังยอง
ยองเพ่ือมารอเหมือนเราเป็นเทพเจ้า ความรู้สึกผมแย่มากตอนนั้น ทำไมลุง
กับป้าหรือคุณย่าคุณยายต้องทำขนาดนี้ ไม่เห็นต้องทำขนาดนั้น สมัยนั้น
รู้สึกแบบนั้น ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าผมเป็นคนที่อยู่ข้างหน้า  ผมจะเรียกให้ลุกขึ้น 
อย่าทำแบบน้ี ผมคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง ที่ผมเห็นว่า คนเรา
มันไม่น่าจะแตกต่างกันแบบนี้ แล้วเวลาที่เรามารับราชการ เรารู ้สึกว่า
สโลแกนที่พูดถึงอยู่เสมอ คือข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน แต่ในความ
เป็นจริงทำไมประชาชนมานั่งยองและรับราชการ เดินผ่านไปแล้วก็ผมนี่ตัว
งอเลยนะ คือพ่อแม่สอนมาว่า  มันไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ แต่ว่ามัน
คือวัฒนธรรมอะไรบางอย่างว่าคนเราเท่ากันแล้วเราต้องให้เคารพคน
สูงอายุ  เหน็คนแก่มาก ๆ เลยผมนี่เดินตัวงออยู่คนเดียว… นั่นก็คือจุดที่ทำ
ให้ผมรู้สึกว่าผมมีความฝังใจตรงนั้นแต่พอมาทำงานเรื่องสิทธิที่โอนมา ก็
เลยรู้ว่าอันนี้แหละ เราอาจจะมี DNA ในบางอย่างเร่ืองของความเสมอภาค 
คนเรามันเท่ากัน ก็เลยคิดว่าพอได้มาทำงานที่นี่มันก็ มีความเข้าใจเรื ่อง
สิทธิมากขึ้นเรื่องการเคารพสิทธิของมนุษย์มากขึ้น”  (สัมภาษณ์ IKI004, 
4 กมุภาพันธ์ 2565) 
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ความต้องการเหน็การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย 
ในส่วนของกสม.และสำนักงานนั้นแม้ว่าพนักงานหลายคนจะโอนย้ายมาจากหน่วยงาน

ราชการ และมักถูกครหา ว่าโอนมาเพราะอัตราค่าตอบแทบที่จะได้รับสูงกว่าหน่วยราชการเดิม หรือ
โอกาสในการเติบโตมีมากกว่าหน่วยงานเดิม กระนั้น เสียงสะท้อนที่ยืนยันความปรารถนาจะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของสังคมในเชิงนโยบาย และความตระหนักเชื ่อมั ่นในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

 
 “ที่เข้าไปสมัคร เพราะเหน็ว่าเป็นองค์กรอิสระและคิดว่าจะสามารถ

ผลักดันอนุสัญญาได้ดีกว่า จึงอยากเข้าไปทำงานเพื่อผลักดันให้ดีขึ้น” 
(สัมภาษณ์ KI005, 13 พฤศจิกายน 2564) 

 
สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบถามของพนักงานในหัวข้อเหตุผลที่เลือกมาทำงานใน

องค์กรกสม. เป็นเพราะ ความต้องการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับตัวเลือก
ด้านอื่น ๆ เช่น ความมั่นคง ค่าตอบแทน ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือการทำงานที่สอดคล้องกับ
คุณวุฒิ 
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ภาพที่ 7 แสดงเหตุผลและแรงจูงใจของพนักงานที่เลือกมาทำงานในกสม. 
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เช่นเดียวกันกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารระดับสูงในฝ่าย
สำนักงานที่ตัดสินใจโอนย้ายจากหน่วยงานเดิมเพราะมองเห็นโอกาสว่าหากมาทำงานที่สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะสามารถผลักดันการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนทั่วไปได้ดีกว่าการทำงานในหน่วยงานเดิมที่มิได้มีภารกิจหลักในเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งตำแหน่ง
งานและอำนาจหน้าที่ในขณะนั้นไม่ได้มีอำนาจในการเสนอมาตรการในระดับนโยบายมากนัก ดัง
ตารางที่ 2 นี้ 

ตารางที่ 2 แสดงการยา้ยโอนและประสบการณ์ของผู้บริหารสำนักงานกสม. 
ย้ายจาก ประสบการณ์/ความตั้งใจ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - ประสบการณ์จากที่ทำงานเดิม พบเจอกับสภาพปัญหาของ
ความแตกต่างและความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
- เริ่มต้นทำงานมาตั้งแต่กสม. ชุด 1 

กระทรวงต่างประเทศ 
 

- เคยทำงานที่สถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ได้สัมผัสกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
- สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง  
- เริ่มต้นการทำงานวางระบบและโครงสร้างเกี่ยวกับงานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศต้ังแต่กสม. ชุดที่ 1 

กระทรวงต่างประเทศ 
 

- มีประสบการณ์ต้ังแต่ไทยเริ่มเข้าไปเป็นภาคีใน ICCPR, เข้า
ร่วมประชุมกับ UN ที่กรุงเวียนนาในปี 2536, ทำรายงานปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ (รายงานคู่ขนาน) 
- เริ่มต้นการทำงานในช่วงกสม. ชุดที่ 2 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเพศสภาพและสิทธิสตรี รวมถึง
ประเด็นเกี่ยวเนื่องอย่างการเมือง อนามัย และสิ่งแวดล้อม  
- เริ่มต้นการทำงานช่วงกลางถึงปลายกสม. ชุดที่ 1 (พ.ย. 
2547) 

ตารางที่ 2 แสดงการยา้ยโอนและประสบการณ์ของผู้บริหารสำนักงานกสม. 
 
ประเด็นวิเคราะห์ 

จากคำถามที่ว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา คนใน - คนนอก มอง กสม.อย่างไร 
 การรับรู้ต่อองค์กรและการทำงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเหมือนประตูด่าน
แรกที่สำคัญของการทบทวนย้อนหลัง 2 ทศวรรษที่กสม. ถือกำเนิดในสังคมไทย ผ่านคำตอบ ของ
คำถามเริ่มต้นว่า หากนึกถึงกสม. ภาพลักษณ์ที่ปรากฏ ความรับรู้ หรือภาพความทรงจำที่ประทับใจ 
คืออะไร อย่างไร พบคำตอบประการแรกจากวงสนทนากลุ่มภายนอกว่า “ไม่ประทับใจกสม.” แม้
คำตอบนี้จะสะท้อนความทรงจำเชิงลบต่อการทำงานของกสม. ที่อาจจะมองในระดับตัวกรรมการ
บางชุด หากแต่เสียงสะท้อนที่ตามมาน่าสนใจว่าผู้ตอบเองอาจจะกำลังชี้ให้เห็นในภาพรวมของ
องค์กรด้วยว่าแท้จริงแล้วองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบ
อย่างไรด้วย 

นอกจากน้ียังพบว่า ภาพรับรู้และความรู้สึกจากวงสนทนากลุ่มระหว่างคนใน - คนนอก นั้น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะประเด็น ภาพการรับรู้เรื่องความเป็นกลาง ความล่าช้าในการ
ทำงาน การไม่เป็นที่รู้จัก การตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่ของกสม.  ในประเด็นน้ีสอดคล้องกับผล
สำรวจ ซุปเปอร์โพลชี้ให้เห็นว่า ค่าความไว้วางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 
60 ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งในทุกหน่วยงาน สำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร้อยละ 
48.62 เท่านั้น และหากพิจารณาตามตัวชี้วัดรายด้าน พบว่า ได้รับผลกระเมินต่ำกว่าครึ่งในทุก
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ตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลักนิติธรรม คุณสมบัติของผู้นำองค์กรอิสระที่ดี การยึดหลักจริยธรรม ความ
น่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความยึดโยงกับประชาชน ประชาชนได้ประโยชน์ การตรวจสอบได้ การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน ความเป็นอิสระ และปราศจากการแทรกแซง  

วงสนทนาสะท้อนความคาดหวังต่อความเป็นองค์กรที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง ภาพการรับรู้ของกสม.ได้แก่ ความไม่เป็นกลาง
และความอิสระ การทำงานและการรับคำร้องที่ล่าช้า ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ การไม่เป็นที่รู้จัก
ของประชาชน รวมไปถึงความไม่เช่ือม่ันต่อองค์กร 
 

 ความไม่เป็นกลางและความไม่เป็นอิสระ 
ต่อประเด็นเรื่องความเป็นกลาง และความเป็นอิสระในการทำงาน ผลการวิจัยพบว่า ภาพ

การรับรู้เร่ืองความเป็นกลางของกสม.น้ัน ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่ากสม. มีภาพลักษณ์ที่เป็นตัวแทนรัฐ 
ทำหน้าที่แก้ต่างให้รัฐ โดยเฉพาะในวงสนทนากลุ่มของคนนอกในกลุ่่มผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
รู้สึกว่ากสม. ควรจะทำหน้าที่ยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้เป็นผล
มาจากอำนาจหน้าที่ของกสม. ที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 เรื่อง การทำหน้าที่แก้ต่างให้กับ
รัฐบาล นอกจากน้ียังพบการตั้งคำถามถึงการออกแบบกสม. ซึ่งมีความยึดโยงกับรัฐและราชการสูง
มาก เสียงสะท้อนมองว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของกสม.  

 “…จนมาถึงเรื่องดินแดง ก็ยังมีแถลงการณ์ กสม ที่ออกมาบอกให้
ทั้ง 2 ฝ่าย ยุติความรุนแรง อุดมการณ์ความเป็นกลางของกสม. คือความ
ผิดพลาด ถ้าถามผม คุณต้อง take side สิทธิเสรีภาพของประชาชน กสม.
ต้องหยุดความรุนแรงของรัฐให้ได ้ก่อน นี ่คือเรื ่องใหญ่ในสังคมไทย” 
(สัมภาษณ์ KI013, 30 พฤศจิกายน 2565)  

 
“ปัญหาของกสม. นอกจากกระบวนการสรรหา และวัฒนธรรมแล้ว 

ตัวกฎหมายเองกม็ีปัญหา ตัวกฎหมายออกแบบในช่วงต้นให้ไปอิงกับรัฐสภา 
พอเริ่มต้นแบบนั้น ไม่มีความเป็นอิสระในการจัดการภายในองค์กร พอตั้งต้น
มาแบบนั้น มาถึงยุคนี้ ความเป็นข้าราชการในกสม. ค่อนข้างจะเข้มข้น เป็น
อุปสรรคมาก ก็ต้องยอมนับว่าถ้าเรายังอิงกับระบบราชการในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร เรื่องงานเงิน บริหารบุคคล การจัดซื้อจัดจ้างและการ
รับเรื ่องร้องเรียน ขั้นตอนอะไรต่าง ๆ มันก็ทำให้การแก้ปัญหาหรือการ
ขับเคลื ่อนองค์กร ขับเคลื ่อนประเด ็นสิทธิมนุษยชนเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก” (สนทนากลุ่มคนนอก, 26 มกราคม 2565)  
 

 เสียงสะท้อนดังกล่าว สอดคล้องกับแบบสอบถามเกี่ยวกับคำถามต่อเรื่องความเป็นอิสระท่ี
พนักงานในองค์กรมอง โดยเฉพาะข้อคำถามเรื่องการทำงานอย่างเป็นอิสระตามวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งที่อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ให้คะแนนกับข้อที่เป็นองค์กรที่มีการทำงานอย่างอิสระตาม
ข้อตกลงปารีสในระดับปานกลาง และให้คะแนนมากในข้อที ่เป็นองค์กรอิสระปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง  สำหรับคำถามเรื่องการเป็นองค์กรที่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนอยา่ง
ได้ผล บุคลากรภายในส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับน้อยและปานกลางเท่ากัน  
 อาจกล่าวได้ว่า การทำงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาปรับปรุงใน
เรื่องหลัก โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความเป็นอิสระในการทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อให้มี
ประสิทธิผลมากกว่าที่เป็นอยู่  
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ภาพที่ 8 แสดงมุมมองเรื่องความเป็นอิสระขององคก์รในการรับรู้ของพนักงาน 
 

 การทำงานและการรับคำร้องท่ีล่าช้า และไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 การรับรู้สำคัญในเรื่องการทำงานและการรับคำร้องที่ล่าช้า เชื่อมโยงกับการทำงานอันเป็น
ภารกิจหลักของกสม. โดยตรง โดยเฉพาะหลังจากมีการส่งเร ื ่องร้องเรียนไปแล้วกลับไม ่มี
ความก้าวหน้าใดจากกสม. เสียงสะท้อนต่อการรับรู้ในประเด็นนี้ทำให้เกิดความรู ้สึกว่ากสม.ไม่มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากนัก ดังเสยีงสะท้อน  
 

 “… โดยเฉพาะเรื่องของการรบัเรื่อง ยิ่งนานยิ่งรับเรื่องน้อยลง ยิ่ง
นานยิ่งสรา้งเง่ือนไขในการรับเรื่องน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดที่ 3 เริ่ม
ต้ังแต่กรรมการไม่สามารถรับเรื่องเองได้ ต้องมีแบบฟอร์ม ต้องมี
กระบวนการ ทำให้คนเข้าถงึเรื่องเหลา่นี้ยากขึ้น” (สนทนากลุ่มคนนอก, 26 
มกราคม 2565) 

 
“… เท่าที่สัมผสัมา แมก้ระทั่งตวัเองก็เคยมีประสบการณ์ ผมว่าร้อย

ละ 90 ไม่มีบทสรุปอะไรที่เป็นโล้เป็นพายที่จะนำไปสู่การแกป้ัญหาอะไรเลย 
และหน่วยงานราชการก็ไมไ่ด้มองกสม. อยูใ่นสายตา สว่นหนึ่งเปน็เพราะ
กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ กสม. ทำอะไรไม่ได้มาก นอกจากเรียกมาชี้แจง สรุป
รายงาน เขา (หนว่ยงานรัฐ) จะทำหรือไม่ทำก็ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือรายงานต่อ
รัฐสภา … ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นรายงานกว้าง ๆ เพราะฉะนั้นหน่วยงาน
รัฐไมไ่ด้กลัวเกรง … ปัญหาอีกอย่างหน่ึง คอื คุณภาพของกสม. ... รอแต่คำ
ร้อง … ซ่ึงอำนาจที่สำคญัของกสม. คือ อำนาจการเรียกผู้รับผิดชอบมา
ชี้แจง … ลักษณะเป็นการเชิญมาชี้แจง ทำให้ (หน่วยงาน) มาบา้ง ไม่มา
บ้าง” (สนทนากลุ่มคนนอก, 26 มกราคม 2565) 
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“ล่าสุดที่ตัวเองโดนกระทรวงแรงงานฟ้อง …   เหตุเกิดประมาณ

เดือนตุลาคม แต่ว่าตอนนี้เมื่อ วันที่ 6 (มกราคม 2565) ที่ผ่านมา ตำรวจ
ส่งฟ้อง คือ เราคิดว่ากระบวนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำไมไวจัง แต่เวลา
ปกป้อง คุณ (กสม.) ช้ามาก คือ มันไม่ทันท่วงทีในการช่วยเหลือนักสิทธิ
อย่างเรา” (สนทนากลุ่ม คนนอก, 26 มกราคม 2565) 

 
“ก็ประชาชนพึ่ง (กสม.) ไม่ได้ คือ ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว ประชาชนไป

ร้องที่กสม. ร้องก็ไม่ได้ อะไร ก็เลยมาร้องเรียนเรา (NGO) กสม.บอกเขาว่า
เรื่องนี้มันยุติที่ศาลไปแล้ว เขาบอกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ อยากจะรื้อคดีความ 
อ่านเรื่องของได้ไหม เขาติดคุกมาแล้ว 6 เดือน” (สัมภาษณ์  KI005, 13 
พฤศจิกายน 2564) 

 
“อยากฝากไว้เรื่องประเด็นของเคสที่ฉุกเฉิน (Emergency case) ที่

ร้องเรียน และต้องการต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน มันมี fast track มัน
มีช่องทางไหนที่กสม. จะสามารถทำให้เขาเข้าถึงและช่วยเหลือได้ทันท่วงที
บ้าง … มันสำคัญมาก ๆ บางคนรอไม่ได้ บางคนเรื่องมันนานมาก ช่วยเหลือ
ไม่ทั่วถึง ” (สนทนากลุ่มคนนอก, 26 มกราคม 2565)  

   

 การไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน และการต้ังคำถามถึงบทบาทหน้าท่ีของกสม.  
เสียงสะท้อนจากวงสนทนากลุ่มคนนอกตั้งคำถามสำคัญต่อการทำงานขององค์กรว่า 

“กสม. คืออะไร” ซึ่งคำตอบดังกล่าวมีนัยยะว่ากสม. ไม่เป็นที่รู ้จักของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
เสียงสะท้อนจากผู้ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กสม.น่าจะเป็นองค์กรแรกที่พวกเขา
คิดถึง แต่กลับเป็นกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่มากกว่า สะท้อนเรื่องความไว้วางใจ และปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงกสม.ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องของการประชาสัมพันธ์เท่าน้ัน 
แต่คำถามนี้ยังสะท้อนถึงเรื่องบทบาทหน้าที่การทำงานรวมไปถึงผลงานของกสม. ที่ไม่เป็นที่รู้จัก
ด้วยเช่นกนั  

นอกจากนี้เรื่องเล่าจากวงสนากลุ่มภายนอกยังเต็มไปด้วยน้ำเสียงแห่งความผิดหวังต่อ
บทบาทหน้าที่ของกสม.  

“ไม่รู้จัก กมธ. (คณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภา) (รวมทั้ง) ไม่รู ้จัก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ … ไม่รู้เลยว่าเขา (กสม.) ทำหน้าที่
รับเรื่องอันนี้ มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงที่รู ้จักคือมูลนิธิปวีณา” (สัมภาษณ์ 
KI019, 18 พฤศจิกายน 2564) 

 
“การที่ไม่รู ้จัก (กสม.) ไม่ได้หมายความว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ดี 

หรือไม่รู้จักศึกษา (แต่) หมายความว่า ผลงานของค ุณไม่ดี และไม่เป็นที่หวัง
ของสังคม ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ ถ้า (ประชาชน) ไปร้องเรียนแล้ว 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 
2565) 

 
“ขอย้อนไปเมื่อปี 2547-2548 (ปีที่เกิดเหตุความรุนแรงในภาคใต้) 

กสม.ไม่มีใครรู้จัก … เมื่อความรุนแรง (ในภาคใต้) เริ่มยาวนานและยืดเยื้อ
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มากขึ้น กสม. ก็เริ่มเป็นที่รู้จักระดับหนึ่ง แต่รู้จักในเฉพาะกลุ่มที่ถูกกระทำ 
(การละเมิดสิทธินั้น) เพราะพอเขา (ผู้ถูกละเมิดสิทธิ) ไปยื่นเรื่องร้องเรียน 
เขาจะไม่ไปยื่นกสม. ของพื้นที่ แต่เขาจะไปหาองค์กร NGO หรือ CSO ใน
ระดับพื้นที่ที่ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อน แล้วองค์กรเหล่าน้ีเขาจะแนะนำ
ไปที่กสม.” (สนทนากลุ่มภายนอก,  26 มกราคม 2565)   
 

เสียงสะท้อนว่ากสม. ไม่เป็นที่รู้จัก มาจากเหตุผลสำคัญว่ากสม.ควรเป็นสิ่งแรกที่ประชาชน
ที่โดนละเมิดสิทธินึกถึง แต่กลับกลายเป็น ประชาชนไม่ได้นึกถึง กสม. อีกต่อไป ดังเสียงสะท้อนของ
ผู้ที่เคยร่วมงานกับ กสม.  

 
“ล ืมไปเลยว ่าประเทศเราม ีคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนอยู่” 

(สัมภาษณ์ KI009, 21 พฤศจิกายน 2564) 
 
“ในปัจจุบันนี้ ถ้าเราไปตามต่างจังหวัดจะเห็นพี่น้องภาคประชาสังคม

ที่เราทำงานด้วยทั้งหลาย เขาตั้งคำถาม…ว่ายังมีกรรมการสิทธิอยู่หรือ” 
(สัมภาษณ์ KI012, 16 พฤศจิกายน 2565) 

 
  นอกจากนี้เสียงสะท้อนส่วนใหญ่เห็นว่ากสม.ไม่แสดงบทบาทหน้าที่ตามความ
คาดหวังเท่าที่ควร โดยเฉพาะบทบาทเรื่องการทำงานปกป้องประเด็นสิทธิมนุษยชน  

“(ในฐานะผู้สื ่อข่าว) เราจะทราบเวลาที่ (กสม.) มีการลงพื้นที ่ไป
สังเกตการณ์ ตรงนี้เป็นคำสำคัญ แต่คำถามหลังจากนั้นคืออะไร … กสม.มี
ข้อสังเกตใดบ้างต่อประเด็นเหล่านั้น ที่จำได้ล่าสุด คือ กสม. ลงไปจากการ
สลายการชุมนุมของชาวบ้านจะนะรักษ์ถิ่น หน้าทำเนียบรัฐบาล … การ
ทำงานของกสม. สามารถทำงานเชิงรุก Pro active ได้มากกว่านี้หรือไม่ 
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเชิงรับ (passive) … มันมีอีกหลายเรื่องที่
บางทีเราไม่มีภาคประชาสังคมหรือเครือข่ายอะไรมาผลักดัน แต่ประเด็นมันมี
อยู่ในสังคม … หรือเรื่องที่รัฐบาลออกประกาศพรก.ฉุกเฉิน หลายฉบับ 
หนึ่งในนั ้นคือ ฉบับที่ 29 เกี ่ยวกับการควบคุมสื ่อ การเผยแพร่สื ่อทาง
อินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดถึง 6 องค์กรวิชาชีพสื ่อ (เรา) ก็ยื ่นหนังสือถึง
กสม. ให้มีการทบทวนการใช้พรก.ฉุกเฉินตรงนี้ …ที่สุด สื่อต้องไปรวมตัว
กันเอง ต้องไปฟ้องต่อศาลให้ระงับคำสั่งดังกล่าว เพราะฉะนั้นมันต ั้งคำถาม
ว่า แล้วที่กสม.มีข้อจำกัดในการทำงาน มันมาจากอะไร … บทบาทหน้าที่ 
หรือที่มาของอำนาจหน้าที่” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 
“บทบาทของกสม. มองว่ายังไม่เข้มแข็ง ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร 

เพราะถ้าเราดูเจตนารมณ์การตั้งกสม. ไม่เพียงยกระดับให้สิทธิมนุษยชน
ปรากฏขึ้นในสังคมไทย แต่เพื่อป้องกันแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การ
อุ้มหาย การทรมาน การละเมิดสิทธิมนุษยชน” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 
มกราคม 2565 ) 

 
“… เหลียวหลังแลหน้า ผมว่าเป็นอะไรที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ไม่ต้อง

พูดถึงความคุ้มค่า เป็นที่รู้กันว่ามันไม่มีอะไรคุ้มค่า ทำไมพูดเช่นนั้น … กสม.
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มีมาตั้งแต่ปี 2540 ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2547 เกิดการก่ออาชญากรรมครั้ง
ใหญ่ในประเทศไทย คือ การฆ่าตัดตอน หรือการฆาตกรรมอำพราง มีคนถูก
ฆ่าด้วยน้ำมือของเจ้าพนักงานอย่างผิดกฎหมาย ถึง 2,500 ศพ ตามข้อมูล 
ในข้อเท็จจริงอาจจะเกือบถึง 5,000 ศพ … ที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้มาก ๆ มี 2 หน่วยงาน คือ ตำรวจกับทหาร … กสม. ไม่ได้มีการ
ขยับอะไร” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565 )  

 
“หลายคนอาจจะพูดว่ากสม.ไม่ม ีดาบฟันไม่ได ้ คิดว่ากสม.ต้อง

เรยีกร้องตัวเองด้วย บทบาทควรจะมีเพ่ิมมากขึ้นเพื่อที่จะมาปกป้องนักสิทธิ
นั้น ไม่อย่างนั้น จะมีกสม.ไว้ทำไม มากินเงินเดือนภาษีประชาชนหรือเปล่า 
เป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่ประชาชาพึ่งพาไม่ได้ก็อย่ามี เสียภาษีของ
ประชาชนไปอย่างนี้ ” (สนทนากลุ่มคนนอก,  26 มกราคม 2565) 

 
บทบาทของกสม. จะต้องทำให้เป็น Powerless become to powerful   

“... มีโอกาสได้เข้าไปดูกรณีของเด็กถูกครูและรุ่นพี่ล่วงละเมิด ทาง
เพศ 5 คน ตอนนี้คดียังอยู่ ที่ศาลและเด็กยังอยู่ในการคุ้มครองพยานที่
กองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ … จริง ๆ กสม. ต้องไปเยี่ยม …แต่เราไม่เห็น
การเคลื ่อนไหว (movement) … กสม. จะต้องทำให้เป็น Powerless 
become to  powerful …ต ้องเป็นไปเพ ื ่อสร ้างการเปล ี ่ยนแปลง” 
(สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565 ) 

 
 เสียงสะท้อนแสดงความผิดหวังใน กสม.และความรู้สึกว่ากสม.ไม่สามารถเป็นองค์กรที่
พึ่งพาได้ โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากครอบครัวผู้โดยละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
 

“… จริงๆ ยังแอบหวังและให้กำลังใจ เพราะว่าเราประสานความ
ร่วมมือกันมาตลอด แต่ว่ากสม. ต้อง Action มากกว่านี้ … เรารู้สึกว่าการ
ออกมา Action ของกสม. มันยังช้าไปมาก คุณเป็นความหวังของเรา แต่
ท้ายสุด คือ คุณไม่ได้ทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่” (สนทนากลุ่มภายนอก วันที่ 
26 มกราคม 2565) 

 
“ช่วง กสม. ชุดที่สาม ข้อร้องเรียนในการละเมิดสิทธิของกสม ลดลง

ไปเยอะ อาจจะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่ง เพราะสมัยอาจารย์เสน่ห์มี (ข้อร้องเรียน) 
เยอะมาก โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์กรณีฆ่าตัดตอนปี 2546และกรณีกรือ
เซะตากใบ 2547 รายงานร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนมากันหลายพันคนจน
อนุกรรมการตรวจสอบทำไม่ไหว ในช่วงหลังหลังแค่หลักร้อยเรื่องของตรงนี้
อาจจะเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งว่าประชาชนอาจจะไม่รู้สึกว่า กสม เป็นที่พึ่ง ที่
หวังของเขาได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นภารกิจที่ท้าทายของ กสม” ( สัมภาษณ์ 
KI006,14 พฤศจิกายน 2564)  

 
“ตอนนั้นช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จะทำอะไร

ดี มีคนมาบอกว่าจะช่วยประสานให้  เราก็รอโทรศัพท์ คนที่โทรมาคนแรก
เลยคือพี่กุ้ย ประชาไท เขาบอกให้ใจเย็นๆ และพยายามเผยแพร่ และติดต่อ



-80- 
 

หลายๆองค์กร ก็ได้คุยกับยูเอน็ ในไทย และไม่มีหน่วยงานรัฐไหนที่ติดต่อมา
เลย” ( สัมภาษณ์ KI018 17 พฤศจิกายน 2564) 
  

 ความไม่เช่ือม่ันต่อองค์กร  
จากการสัมภาษณ์กับผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน สะท้อนว่า ความเชื่อมั่นขององค์กร

ลดลงจากที่มาและความชอบธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งการไม่แสดงความกล้าหาญในการปกป้อง
คนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร โดยผู้ที่ทำงานเครือข่ายสิทธิ
มนุษยชนกล่าวว่าไม่มีบรรยากาศการทำงานและประสานงานร่วมงานกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประเด็นปัญหานี้อาจทำให้กสม.ต้องพิจารณาทบทวนบทบาทการทำงาน
ประสานงานร่วมกับองค์กรที่ทำงานประเด็นสิทธิมนุษยชนมากขึ้น  

“ในส ่วนของกสม.เอง ขอใช ้คำสองคำที ่ตรงก ันข ้าม หน ึ ่งคือ 
Evolution ที่มีความหมายคือพัฒนาการไปเรื่อย ๆ แต่กรรมการสิทธิไทยมัน
เป็น Devolution คือลงเรื่อย ๆ” (สัมภาษณ์ KI012 วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2565) 

“เราได้เห็นชุดแรกว่าประชาชนพึ่งพาได้เยอะมาก เรามีกรรมการสิทธิ
จบป.4 อยู่ในสลัม คนในสลัมก็พึ่งพาได้ เรามีกรรมการสิทธิสตรี เรามีหลาย
บทบาทมาก ซึ่งดีกว่าชุดหลัง ตอนนั้นประชาชนจะรู้จักกรรมการสิทธิอย่างดี 
ชุดหลังเริ่มแผ่ว (สัมภาษณ์ KI012 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565) 

 
“เราจะเชื่อมั่นการทำงานของกสม.ได้อย่างไรในเมื ่อถูกกำกับหรือ

ควบคุมโดยกลไกต่างๆ” (สัมภาษณ์ KI009, 21 พฤศจิกายน 2564) 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงความรู้สึกตอ่การทำงานของกสม.โดยภาพรวม 
จากวงสนทนากลุ่มภายในและภายนอก 
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ภาพที่ 10 ความรู้สึกของบุคลากรภายในองค์กรต่อการรับรู้เสียงของสังคมที่มีต่อกสม. 

ถึงแม้ว่าภาพการรับรู้ของกสม. จะเต็มไปด้วยเรื่องราวของความผิดหวังในปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตามในภาพดังกล่าวพบคำตอบจากการตอบแบบสอบถามเรื่องการรับรู้เสียงที่สังคมสะท้อนต่อ
กสม.แสดงให้เห็นว่าคนในองค์กรใส่ใจที ่จะได้ยินเสียงของคนข้างนอกเพียงพอซึ่งเป็นต้นทุนที่ดี
สำหรับการแปลงเปลี่ยนเสียงวิพากษ์เหล่านั้นมาเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้นหากว่ามี
การวางยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์ในการนำเสียงลูกค้ามาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
 กระนั ้นก็ตามการรับรู้ดังกล่าว อาจส่งผลต่อความภาคภูมิใจในการทำงานของตนเองใน
ประเด็นความภูมิใจที่จะแนะนำว่าตนเองทำงานอยู่ในองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ซึ่งจากแบบสอบถามพนักงานในองค์กรพบว่าเป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด จากความภูมิใจด้าน
อื่น ๆ ได้แก่ ความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทำหน้าที่สร้างความรู้ สนับสนุน และปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไท บุคลากรรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจในการทำงานในหน่วยงาน
และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับปานกลาง เป็นที่น่าสังเกตว่าอะไรเป็น
เหตุให้บุคลากรภายในสำนักงานไม่มีความภาคภูมิใจที่จะแนะนำตนเอง 
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ภาพ 11 แสดงความภูมิใจในการทำงานในสำนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนต่อประเด็นต่าง ๆ 

 
เสียงสะท้อนต่อคณะกรรมการฯ (ประสบการณร์่วมกับแต่ละชุด) 

งานวิจัยพบว่า เสียงสะท้อนประสบการณ์การทำงานกับกสม. มีความหลากหลาย มีทั้ง
ความประทับใจซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคล ไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะอ.เสน่ห์ จามริก 
ประธานกสม. ชุดที่ 1 เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด เนื่องจากเป็นชุดที่วางรากฐานการทำงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในยุคแรกทำให้ภาพลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับการ
ยอมรับจากสังคมรวมถึงเป็นความหวังให้กับสังคมไทยในเวลานั้น อาจกล่าวได้ว่าในกสม.ชุดแรกมี
การทำงานระหว่างกสม. และเครือข่ายเป็นไปอย่างดี โดยเฉพาะบทบาทของกสม. ในเรื ่อง 3 
ประสาน และการมีอนุกรรมการเป็นตัวเช่ือมระหว่างกสม.และเครือข่ายผู้ทำงานสทิธิมนุษยชน  
 

 เสียงชื่นชม กสม. ชดุแรก โดยเฉพาะอ.เสน่ห์ จามริก ประธาน กสม.ชุดแรก 
 
“อาจารย์ (เสน่ห์) ไปอยู่ไปกินกับชาวบ้าน เพื่อที่จะทำข้อสรุปกับทาง

รัฐบาลว่า สิทธิพื้นฐานในการพัฒนาที่ดิน ตามข้อตกลงที่รัฐบาลใช้นโยบาย 
66/23 บอกว่าจะจัดพื้นที ่ให้กับผู ้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาอยู่ ให้เข้าไปอยู่
จัดสรรพื้นที่ป่าปะคำ” (สมัภาษณ ์KI024, 7 ก ุมภาพันธ ์2565) 
 

“ต้องยอมรับว่า ส่วนสำคัญมาจากบทบาทและความน่าเชื่อถือของ
อาจารย์เสน่ห์ จามริก การวางรากฐานสิทธิมนุษยชนในสังคมของไทย
ของอ.เสน่ห์นั้น อยู่บนหลักการที่ว่า ประชาชนเท่านั้นที่จะต้องตื่นตัวเรื่อง
สทิธิมนุษยชน” (สัมภาษณ์ KI004, 14 พฤศจิกายน 2564 ) 

 

“เราทำงานกับชุมชน แล้วเมื่อมีปัญหาก็จะเชื่อมโยงกับกสม.ในมิติ
ของการพาชุมชนมาร้องเรียน แต่พี่รู้สึกว่าบทบาทของกสม.ในชุดแรกไม่ว่า
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จะเป็นพี่วสันต์ พาณิชย์ หรือพี่สุนี ไชยรสคือเป็นคนทำงานที่เรารู้จักและ
ทำงานในประเด็นปัญหาชุมชนมาก่อนที ่จะมาเป็นกสม. สองคือการ
ขับเคลื่อนที่มากกว่าการร้องเรียน เช่น การเจอปัญหาที่เราและกสม.มองว่า
เป็นปัญหามากกว่าเคสนั้น เช่น เป็นปัญหาทางกฎหมาย แล้วในหลักด้าน
สิทธิมนุษยชนก็มีการจัดกิจกรรมร่วมอย่างเวทีเสวนา ยกตัวอย่างที่ชัดเจน
คือประเด็นปัญหาเรื่องเหมืองแร่ที ่ต้นปัญหาคือนโยบายแร่ และพี่เป็นผู้
ประสานงานชุมชนเครือข่ายแร่ เข้าใจว่าจัดเวทีทั้งสี่ภาค และกสม.ก็ลงพ้ืนที่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลิตเป็นหนังสือขึ้นมาชุดหนึ่งเลยเรื่องปัญหาใน
นโยบายแร ่เพราะฉะน้ันจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาในเคสเพียงเท่านั้น แต่เมื่อเจอ
ปัญหาในเชิงโครงสร้างก็ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนโดยมี EnLaw 
เป็นกลไกกลางในการประสานให้กสม.ไปพบเจอประชาชนในภาคต่างๆ เพื่อ
ประมวลปัญหาและพัฒนาเป็นข้อเสนอในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนจากการ
มีส่วนร่วม และได้กลายเป็นเล่มรายงานที่ประชาชนนำมาใช้ได้ และกสม.ก็
เป็นฐานที่จะไปยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง” (สัมภาษณ์ KI009, 
21 พฤศจิกายน 2564) 

 

 ประสบการณ์การทำงานกับกสม. ชุด 1 “ดี แต่ไม่สุดทาง” 
อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนพบปัญหาจากการถอดบทเรียนอดีตที่สำคัญของกสม. คือ ความ

ไม่ต่อเนื่องของการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาจากโครงสร้างเมื่อวาระของกสม.ส้ินสุดลง  
 

 “ชุดหนึ ่งค่อนข้างไปได้ดี … กสม.บางเรื ่องก็โอเค บางเรื ่องก็
ขับเคลื่อนไปได้ แต่บางเรื่อง เป็นโครงการไปแล้วก็จบ” (สัมภาษณ์ KI024, 
7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
“…เรา (Amnesty International Thailand) เป็นลูกหม้อของกสม. 

ในการที่ได้รับการอบรมเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่สมัยชดุที่ 
1 จากการที่กสม.พยายามจะผลักดันเรื ่องสิทธิมนุษยชนในสู่วงกว้าง … 
กสม.และเรา ทำงานใกล้ชิดในแง่การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
โดยผ่านเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา … งานจัดอบรมให้กับเยาวชน ผู้นำชุมชน 
และคุณครู ซึ่งอาจจะต้องบอกว่าแล้วแต่ว่ากสม.ชุดนั้นเป็นใคร คณะทำงาน
ตอนนั้นเป็นใคร … สะท้อนว่าอาจจะยังไม่อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรขนาดน้ัน 
มันขึ้นกับว่าตัวบุคคลเป็นใคร แล้วพยายามผลักดันเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน 
แล้วพอหมดชุดนั้นไป มันก็ไม่ได้มีการต่อเนื่องที่จะทำอะไรต่อ” (สนทนากลุ่ม
ภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 
“เสียดาย เพราะตอนนั้นที่ (การจัดเวทีเพื่อรับฟังประเด็นเหมืองแร่) 

เล่มมันออกมาในช่วงเวลาสิ ้นสุดของกสม.ชุดแรก เข้าใจว่าชุดพี ่วสันต์ทำ
ประมวลเรื่องแร่ ชุดพี่สุนีทำเรื่องป่าไม้และที่ดิน และเราคาดหวังว่าเล่มนี้
เป็นฐานประมวลของกสม.ชุดแรกแล้วกสม.ชุดต่อไปจะนำข้อมูลเหล่านี้ไป
ขับเคลื่อน แล้วพี่รู้สึกว่ากสม.ชุดที่สองไม่ได้หยิบตัวนี้มาขับเคลื่อนต่อ แต่ใน
ส่วนของภาคประชาชนได้หยิบมาใช้ประโยชน์จากทั้งสองเล่มเพราะมันเป็น
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บทสรุปและบทวิเคราะห์ทั้งประเทศ (สัมภาษณ์ KI009, 21 พฤศจิกายน 
2564)” 

 

 เครือข่ายเอาใจออกห่าง 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าในช่วงกสม.ตั้งแต่ชุดที่ 2 เป็นต้นมา การทำงานกับเครือข่าย

ลดน้อยลง จนเกิดเป็นเหตุการณ์ “เอาใจออกห่าง” ระหว่างเครือข่ายและกสม. สาเหตุหนึ่งมาจาก
คำถามทางด้านความชอบธรรมทางกฎหมายของกสม. ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงของ
ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นตลอดจนการมีหน่วยงานอื่นที่รู้สึกเป็น “พึ่งได้” มากกว่าจึงมีการหันไป
ทำงานกับพันธมิตรอื่นที่นอกเหนือจากกสม. ดังเสียงสะท้อน 

 
“ไม่มี (ความร่วมมือ) ตอนกสม.ชุดที่ 3 เราไม่มีเลย ไม่มีอะไรเลย 

เวลาเราเสนออะไรไป ข้อเสนอเราส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนอง คิดว่า เขามี
หลักคิดการทำงานแบบราชการ ทำงานแบบแบบราชการ ” ( สัมภาษณ์ 
KI024, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
“ (กสม.) ชุดที่ 1 ร่วมมือมากที่สุด ชุดที่สองน่ีร่วมบางคน และไม่ร่วม

บางคน ชุดที่สามจะเรียกว่าได้รับการยอมรับน้อยมาก ชุดที่สี่จึงต้องมารื้อ
ฟื ้นความเชื ่อมั ่นการยอมรับ เรื ่องนี ้เป็นหัวใจหนึ่งในการทำงานด้าน
เครือข่าย เพราะหากไม่เชื่อมั่นไม่ยอมรับแล้ว ลำบาก ยิ่งเป็นสถานการณ์
ท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมือง กสม.ต้องยืนข้างสิทธิ
มนุษยชน ไม่ใช่ยืนข้างความคิดและความเชื่อต่างๆ ถ้ายืนอย่างนี ้ไม่ได้ก็
ทำงานไม่ได้ แต่ก็จะถูกด่าจากทั้งสองข้าง ทำใจได้เลย เพราะเราต้องเป็น
อย่างที่เราเป็น ไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็น” (สัมภาษณ์ KI014, 20 
พฤศจิกายน 2564) 

 
“คิดว่าในยุคแรกเป็นการร่วมมือและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ชุดที่

สองจะลดลงมาเหลือแค่เรื่องร้องเรียนเป็นหลัก พาผู้ร้องเรียนไปให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง ในชุดที่สามก็ใกล้เคียงกันแต่ลดน้อยลงไปอีก … ในชุดที่สองพี่
คิดว่าด้วยอำนาจและบทบาทที่มันเปลี่ยนไปในมุมเรื่องการขับเคลื่อนเชิงจัด
กิจกรรม พี่คิดว่ากสม.ต้องทำงานเชิงรุก ชุดที่สองมีเชิงรุกในการลงพื้นที่
เยอะ แต่การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ลักดันในเชิงวิชาการจะลดน้อยลง และใน
ชุดถัดมาก็จะลดน้อยลงมากเข้าไปใหญ่ … (เรา) จะไม่ค่อยทราบระบบ
ภายในของกสม.มาก แต่เท่าที่ทราบคือระบบภายในมันไม่เอื้อต่อการทำงาน
ด้วย ไม่ใช่แค่ตัวกสม.เองอย่างเดียว เมื่อกลไกภายในเปลี่ยนมันก็จะลำบาก 
พี่เข้าใจว่าในชุดแรกจะมีกลไกอนุกรรมการที่ค่อนข้างเข้มแข็งในการเข้าไป
ร่วมทำงานด้วย มีอนุกรรมการแต่ละส่วนแต่ละเรื ่องและสามารถเชื ่อม
ประสานกับชุมชนได้ด้วยก็เลยเกิดการทำงานแบบ partner ”  (สัมภาษณ์ 
KI009, 21 พฤศจิกายน 2564) 

 
 เหตุผลสำคัญที ่เครือข่ายไม่ร่วมทำงานกับกสม. และหันไปหาพันธมิตร (Partner) อ่ืน
มากกว่า คือกลไกทางกฎหมายของกสม.  
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“ (ตอนนี ้) ทำงานกับอนุกรรมาธิการในสภาในเร ื ่องขับเคลื ่อน
ตรวจสอบเรื ่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะนะ และตอนนี ้กำลังจะตั ้งอนุ 
(กรรมาธิการ) เรื่องมลพิษด้วย มันไม่ใช่แค่เราที่ไปเชื่อมกับสภา แต่คนใน
สภาอย่างพรรคฝ่ายค้านก็ประสานเรามา เพราะเห็นว่าเราทำงานและมี
ฐานข้อมูล คือพี่ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในอนุ (กรรมาธิการ) เพราะพี่คิดว่ามันคือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เราพร้อมหากอนุกรรมาธิการต้องการตรวจสอบ
และต้องการข้อมูล ซึ่งกับกสม.ชุดแรกพี่ก็เป็นเช่นนี้คือหนึ่งเราสามารถเชื่อม
ประสานกับผู้ถูกละเมิดสิทธิได้และสองคือเรามีบทเรียนหรือชุดประสบการณ์
ที่สามารถให้ความเห็นในมิติกฎหมายได้ เราจึงพร้อมที่จะสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบเหล่านี้เพราะเรามองเห็นว่ามันจะนำไปสู่อะไร กลไกของสภาก็
เหมือนกันคือการออกรายงานแต่ไม่สามารถสั่งการได้ แต่การออกรายงานได้
มันมีการตรวจสอบและประชาชนจะรับทราบคำตอบจากหน่วยงานรัฐที่
เกี ่ยวข้องหรือจากบริษัท เพื ่อนำมาสู่การใช้สิทธิภายนอก มันเป็นกลไก
เหมือนกันเลย แต่เพียงแค่ว่ากลไกที่เคยอยู่ในกสม.มันไปอยู่ในสภา ตอน
เขียนหนังสือหรือหัวเรื่องก็เขียนเหมือนกันว่าขอให้ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิ เนื ้อหาไม่ได้ต่างกันเลย ต่างกันที ่หน่วยงานรับเรื ่อง” (สัมภาษณ์ 
KI009, 21 พฤศจิกายน 2564) 

 
“(เคยมีประสบการณ์ รายงานของกสม.) ที่ออกมาไม่ได้เป็นคุณ 

กลายเป็นว่าบริษัทที่ลงทุน หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็นำรายงานไป
อ้างอิงว่ากสม.บอกว่าเขาทำถูกต้องแล้  ก ็ย ิ ่ ง เพ ิ ่มน ้ ำหน ักให ้ฝ ่ายท ี ่ ถูก
ร้องเรียน มันสะท้อนบทเรียนว่ามันสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับชุมชน และ
ชุมชนก็ไม่เดินมาหา ก็นำไปสู่การที่ชุมชนเดินไปสภาแทนที่จะมาหากสม.” 
(สัมภาษณ์ KI009, 21 พฤศจิกายน 2564) 

 

 ประสบการณ์การทำงานกับกสม. ในเรื่องการร้องเรียน 
 เสียงสะท้อนเร่ืองความล่าช้า และการไม่มีความก้าวหน้าต่อเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ  
 

 “มีบางเรื่องที่เคยร้องเรียนไป จนบัดน้ีก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบจากก
สม. เกี่ยวกับ เรื่อง HIV เช่น มีการบังคับตรวจเลือดก่อนสอบเข้าเป็นนาย
สิบตำรวจ กสม.ก็บอกว่าเขามี ระเบียบว่าถ ้าไม ่มีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่
สามารถออกรายงานได้ แต่เรื่องนี้นานมาแล้ว เป็นสิบ ปีแล้ว” (สัมภาษณ์ 
KI010, 20 พฤศจิกายน 2564)  

 

“ผมช่วยงานของเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (ใน
ภาคใต้) หลัก ๆ จะดำเนินการเรื่องผู้ที่ถูกจับกุมควบคุมจากกฎหมายพิเศษ 
กฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉิน หลายเคสถูกกระทำในขณะถูกสอบสวน แต่
มันไม่ได้มีหลักฐานที่จะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ได้ถึงขนาดชัดเจน มีรอยฟกช้ำ
หรือมีคลิปวีดีโอ ขั้นตอนแรกก็คือไปหาองค์กรสิทธิ หรือ NGO หรือว่า CSO 
ขั้นตอนต่อไปร้องเรียนที่กสม. มันจบลงแค่นั้น หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
ก็ไม่มี  … คู ่ข ัดแย้งของผู ้ที ่ไปร้องเรียน คือ หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน
ข้าราชการ หน่วยงานทหารฝ่ายความมั่นคงที่ถ ืออาวุธ” (สนทนากลุ่ม
ภายนอก, 26 มกราคม 2565) 
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 กสม. ต้องมีเพื่อน: เสียงมิตรเรียกหา ในฐานะเพื่อนคู่คิดไม่ใช่การสั่งการ  
 แม้เสียงสะท้อนจากประสบการณ์การร่วมงานกับกสม.จะเต็มไปด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะดี
นักเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม เครือข่ายที่มีประสบการณ์ “เอาใจออกห่าง” จากความผิดหวังกับ
กสม. นั ้นยืนยันว่ามีความต้องการทำงานร่วมกับกสม. ในฐานะพันธมิตร (partner) และกสม. 
จะต้องมีเพื่อนเพ่ือที่จะส่งเสียงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ดังขึ้นเพ่ือนำไปสู่ความเปล่ียนแปลง 
ซึ่งในส่วนน้ีกสม. จะต้องแสดงให้ความเชื่อมั่นให้เครือข่ายเห็นว่าพร้อมที่จะร่วมงานกับเครือข่ายใน
ฐานะเพ่ือนคู่คิดไม่ใช่การสั่งการหรือการอยู่ใต้การบังคับบัญชา 
 นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนขององค์กรและบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับกสม.
นั้นมีความต้องการทำงานและขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับกสม. ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิทธิ
มนุษยชนศึกษาที่กสม.ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ชุดที่ 1 เสียงสะท้อนจากประเด็น LGBT ที่กสม. เป็นคน
เปิดประเด็นในเรื่องนี้  หรือเสียงสะท้อนที ่แสดงให้เห็นความต้องการที่จะเป็นพันธมิตรในการ 
ทำงานขับเคลื่อนในเชิงประเด็นกับกสม. มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกสม. หลาย
เสียงสะท้อนกล่าวถึงการเริ่มต้นการทำงานที่ดีกับกสม. แต่ไม่ความต่อเนื่อง และกสม.ยังขับเคลื่อน
ประเด็นอย่างไม่เป็นองค์รวมมากนัก  
 

 “เราอยากทำงานกับคุณ (กสม.) เพ่ิม เพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้
ทำอะไรกับพวกคุณเลย มีแต่ด่าหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียว” (สนทนา
กลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565)  

 
 “....ในเรื่องของการจัดสร้างครอบครัวของ LGBT เราเริ่มทำงานกับ

กสม. ตั้งแต่กสม.ชุดของคุณหมอแท้จริงชุดที่ 2 อยากทำต่อค่ะ กสม. เปิด
เวทีรับฟังได้ไหม … ต้องยอมรับว่าในองค์กรหน่วยงานราชการทั้งหมด 
กสม.เป็นองค์กรแรกที่นับ LGBT เป็นประเด็นการเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้น
อยากให้เปิดพื้นที่” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 
“กสม.เป็นองค์อิสระ แล้วสิ่งที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคือการมี

เพื ่อน และถ้าประชาชนเองเห็นว่ากสม.ยังสำคัญ แล้วการมีพรป.หรือ
รัฐธรรมนูญแบบนี้ทำให้ไม่สามารถเป็นกลไกที่จะหนุนเสริมเขาได้ เขาก็
พร้อมที่จะมาเคลื่อนร่วม แต่เริ่มต้นต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าการมีอยู่มัน
สำคัญเขาก่อน เขาจึงจะมาเดินด้วย ถ้าการทำงานยังไม่สามารถเรียกร้อง
ความเชื่อมั่นได้ แล้วการที่จะแก้ไขและให้คนมาช่วยส่งเสียงก็อาจจะมีน้อย” 
(สัมภาษณ์ KI009, 21 พฤศจิกายน 2564) 

 
“… เรา (Amnesty International Thailand) ทำตั้งแต่ชุดที่ 1 แล้ว

ชุดที่ 2-3 ก็มีโอกาสได้ทำเทรนนิ่งให้กับสื่อมวลชน เราก็เดินสายกันไปทั่ว
หลายภาคเลย  และพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เสียงของคนที่ถูก
ละเมิดสิทธิ ได้รับการรับรู้แล้วตอนนั้นเราประสานกับกสม. เพราะว่าเราเอา
เคสที่มีการเรียกร้องจากกสม.  แล้วก็ไปทำงานต่อ ซึ่งถือว่าเป็นการทำงาน
ที่ต่อยอดกัน    

 แต่…เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ผลักดันกันมาสู่รุ่นต่อไป จบคนจบงาน 
…  
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 เคยมีคนต้ังข้อสังเกตว่า คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เป็นองค์กรอิสระชุด
ที่ 1 จะดีที่สุด เพราะว่าเป็นชุดที่ร ัฐบาลหรือทางการ ยังไม่รู ้ว่าเขาจะมี
บทบาทอะไร เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่าง
แท้จริง แต่พอหลังจากนั้นพอเขา (รัฐบาล) รู้แล้วอาจจะมีการเอาคนของ
ตัวเองเข้ามาหรือมีการแทรกแซงกระบวนการสรรหา …ซึ่งอาจไม่ได้เป็นไป
ตามเจตนา” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 

 ข้อเสนอสำคัญเรื่องการทำงานกับเครือข่าย  
 บทเรียนที่สำคัญของกสม. ในเร่ืองการทำงานกับเครือข่าย คือ ความต่อเนื่องในการทำงาน
ภายในกสม.ท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือความสนใจของแต่ละกสม.ที่ขึ้นมาในแต่ละชุด นำมาสู่
ข้อเสนอสำคัญคือ การทำงานกับเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ๆ ให้มากขึ้น  การเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใน
การทำงานรวมถึงการเปล่ียนแปลงวิธีคิด (mindset) ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสวงหา
ความร่วมมือจากองค์กรรัฐ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการยุติธรรม การแสวงหาความร่วมมือ
กับภาคเอกชนต่าง ๆ เพื ่อเข้ามารับเรื่องต่อจากกสม. หรือเพื ่อส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับกสม. 
รวมถึงการมีข้อเสนอให้กสม. มีอาสาสมัครเพื่อลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนในการรับเรื่องร้องเรียน 
และข้อเสนอเรื่องการทำงานกับคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น  
  

“ กสม. ต้องเปลี่ยนความคิดว่าการทำงานของ กสม. ไม่ใช่แค่กับ
กรรมการ กับเจ้าหน้าที่ กสม. เท่านั้นถึงจะมีสิทธิทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชน กสม. ต้องกระจายงาน กระจายบทบาทให้ภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคีภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคีองค์กรสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรด้านเด็ก ด้านสตรี ด้านชนเผ่า อะไรทำนองน้ี มีพื้นที่ในการให้เขาได้มี
การทำงานมากขึ้น” (สัมภาษณ์ KI024, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
“แพลทฟอร์มการทำงานของกสม. เราสามารถสร้างได้ เช่น การ

แสวงหาความร่วมมือจากรัฐ เช่น องค์กรอัยการ … ซึ่ง Core value ข้อที่ 
3 คือ การคุ้มครองสิทธิประชาชน และเข้ากันได้กับ (Core Value) ของก
สม. … หน่ึงในความร่วมมือ อาจจะมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมกับอัยการ แล้วทำให้อัยการขยายบทบาทอำนาจตัวเอง (กสม.) ก็
จะได้บุคลากร ได้หน่วยงาน อำนาจรัฐเข้ามาช่วยกัน … ทำงานร่วมกันยิ่ง
นานเข้า มันจะมีพัฒนาการ มีความเข้าใจมากขึ ้น… ดังนั ้น ถ้ากสม. 
แสวงหาความร่วมมือกับอัยการ เป็นหน่วยงานที่แจ้งเตือน (alert) ไปทาง
อัยการว่า ตอนนี้มันมีการขังโดยมิชอบ ให้อัยการร้องขอต่อศาลให้มีการ
ปล่อย เช่นนี้ ท่านก็สามารถได้งาน ได้คน ได้พลัง ได้ผลงาน เป็นการสร้าง
ความร่วมมือโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องไปแก้กฎหมาย หรือสร้างองค์กรตัวเอง
ให้ใหญ่โตอะไรมากขึ้น ……ประการต่อมา การแสวงหาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ถ้าเราจะแสวงหาความร่วมมือกับทางฝ่าย NGO หรือองค์สิทธิ
ต่าง ๆ ท่าน (กสม.) ก็ให้องค์กรสิทธิเป็นหน่วยที่แจ้งเตือนแจ้งเหตุ (alert) 
… ดังนั้น ถ้ากสม.มีการจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ มีการรับแจ้งเหตุ เช่น 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีการดูแล (monitor) 
ทั่วประเทศ ตอนนี้เกิดเหตุอะไรขึ้น ก็แจ้งไปท้องที่ในจังหวัดนั้นว่า ตอนนี้มี
การละเมิดสิทธิเด็ก สิทธิผู ้หญิง … ก็จะมีหน่วยรับแจ้งเหตุ ถ้าอาศัย
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ภาคเอกชนเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ กสม. จะทำงาน Pro-active มากขึ้น … 
ส่ิงเหล่านี้กสม. สามารถขยายบทบาทงาน แล้วยืมคนของภาครัฐที่มี Core 
Value ตรงกันได้” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 
“…องค ์กรส ิทธ ิต ่าง ๆ NGO หร ือ CSO น ่าจะเป ็นเหม ือนกับ

อาสาสมัครของกสม. ไปในตัวเลย คือ สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้เลย 
ชาวบ้านไม่ต้องขับรถมาซ้ำ ...มาวันน้ีมาเจอองค์กรนี้ พรุ่งนี้ต้องนัดกสม.อีก
รอบหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางในพื้นที่ … หากออกมาสัปดาห์ละ 
2-3 วันอาจกระทบต่อรายได้ของเขาซึ่งมันไม่ได้สูงอยู่แล้ว” (สนทนากลุ่ม
ภายนอก,  26 มกราคม 2565) 

 
 การทำงานกับโรงเรียนกฎหมาย  
 หากต้องกสม.ต้องกการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและสังคม กสม.จะต้องต้องทำงานเชิง
นโยบายแบบองค์รวม โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งควรจะเริ่มตั้งแต่ต้นทาง จากโรงเรียน
ผลิตนักกฎหมาย อัยการ ผู้พิพากษา จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก ชี้ให้เห็นว่ายังมี
ช่องว่างเร่ืองความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม และยังไม่เป็นองค์รวม  
 

  “วิชาสิทธิมนุษยชน (ในคณะนิติศาสตร์) ไม่ใช่วิชาบังคับใน
การสอบ จึงมีเด็กจำนวนหนึ่งที ่ไม่สนใจ จึงทำให้เห็นว่ามันส่งผลให้ผู้
พิพากษาจำนวนหนึ่งไม่ตระหนักว่าเรื่องพวกนี้เป็นหัวใจสำคัญ ความเป็น
วิชาชีพและแวดวงอัยการ ตุลาการมีอิทธิพลสูงในการครอบงำ ซึ่งไม่ได้สนใจ
เรื่องพวกนี้ ส่วนใหญ่จะเถียงกันว่าตัวบทเป็นอย่างไร เวลาสอบเข้าก็มีแนว
คำถามแบบหนึ่งที่ไม่ได้มีเรื่องสิทธิมนุษยชน แวดวงนั้นจึงจะได้คนแบบหนึ่ง
ไป เป็นปัญหาใหญ่มาก ยิ่งเป็นชาวบ้านเมื่อไปขึ้นศาลและได้รับการปฏิบัติ
แบบนั้นก็มีความทุกข์ทนมาก  กสม. มีงานให้ทำเยอะแยะมากในเรื ่อง
กระบวนการยุติธรรม และคนใน กสม. รู้ดีว่ามีปัญหา แต่มันเป็นดินแดนที่
แตะได้ยาก” (สัมภาษณ์ KI013,30 พฤศจิกายน 2564) 

 
“... กสม.จะทำงานเรื ่องป่าชุมชน ชาวบ้าน ชนเผ่า แต่มันไม่ได้

เชื่อมโยงกับเรื่องคดี ป่าไม้ ที่ศาลทำอยู่ในมือ ต้นน้ำสู้เรื่องพรบ.ป่าชุมชน 
คนปลายน้ำไม่เห็นต้นน้ำ น่ีคือ ปัญหา ใหญ่ของระบบยุติธรรมในภาพรวม 
ทำอย่างไรให้เราเห็นสองเรื่องนี้ … อย่างเรื่องที่ดิน ถ้า แบ่งไม ่เป็นธรรม 
และมีการเลือกปฏิบัติ คนที่เป็นศาลไม่เข้าใจหรอก บุกรุกป่าแล้วต้องจำคุก
เขาไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาของการแบ่งป่า กระบวนการไม่ได้มององค์รวม” 
(สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 
 “…สำคัญที่สุด อยากให้ทำงานกับ law school หรือเนติบัณฑิต

สภาไว้ให้มาก ทำอย่างไรให้เรื่องสิทธิขึ้นพื้นฐานของประชาชน มันเป็นเรื่อง
พื ้นฐานที ่กฎหมายหรือคนทำงานสิทธิต้องรู ้ กลายเป็นว่าตอนนี ้ law 
school หรือสถาบันวิชาชีพด้านยุติธรรม ไม่ได้ยินตรงนั้นเพียงพอ จะให้ศาล 
อัยการ หรือตำรวจก็อาจจะไม่ทัน ต้องย้อนลงไปตั้งแต่ law school และ
ทำงานจริงจังมากข้ึน” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 
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 การทำงานกับคนรุ่นใหม่  
 คนรุ่นใหม่ต้องการการมีส่วนร่วมในการทำงานกับกสม.มากขึ้น  

 “… (ยกตัวอย่าง) Amnesty Thailand ได้รับความเช่ือใจจากคนรุ่น
ใหม่มาก เพราะเขาทำงานด้วยความเป็นอิสระและมีการมีส่วนร่วมเยอะ 
ฉะน้ันการสรรหากรรมการของ กสม. ในอนาคต ควรจะสามารถให้คนเข้ามา
โหวตได้ โดยใช้การฝึกหัดแนวประชาธิปไตย อาจไม่ Perfect ก็ตาม แต่อย่าง
น้อยให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม เราคิดว่าคนรุ ่นใหม่ต้องการ และคนทั ่วไป
ต้องการมีส่วนร่วมกับกสม. อาจจะเป็นระบบสมาชิกก็ได้ … แล้วถ้าวนัหน่ึง 
ถึงกสม. จะ ล้มเหลวไป จะต้องยกเลิก เพราะว่ามันเป็นเสือกระดาษแล้ว
มันเปลืองงบประมาณ มันก็จะได้จุดยืนและคนทำงานที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้ใจ” 
(สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 

 บทเรียนสำคัญจากอดีตกสม. 

 “การจัดลำดับความสำคัญ” คือ บทเรียนสำคัญท่ีสะท้อนจากอดีตกสม. ชุดที่ 1 กล่าวคือ 
กสม.ไม่สามารถทำทุกเรื่องได้ แต่ต้องจัดความสำคัญ นอกจากนี้กสม.ยังต้องทำในสิ่งที่หน่วยงาน
อื่นทำไม่ได้ และเร่ืองของการลงพื้นที่  

 “ถ้าให้มองย้อนไปตอนที่เป็นกรรมการสิทธิ ชุดแรก ความผิดพลาด
คือเราทำทุกเรื่อง  คือเราเห็นใจคนร้องเพราะว่าเขาไปร้องหมดทุกที่
แล้ว เราไม่รับเรื่องแล้วเขาจะทำอย่างไร เราจึงรับไว้ ซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นคือ
เราต้องคิดว่าเราจะทำได้มากน้อยขนาดไหนก่อน เราจะต้องมีการบริหาร
จัดการด้วยการที่ทำงานกับหน่วยงานปกติ …กสม.ทำทุกเรื่องไม่ได้หรอก… 
กสม. จะต้องจัดลำดับความสำคัญ” (สัมภาษณ์ KI003, 14 พฤศจิกายน 
2564)  

 
 “สิ่งแรกเราต้องมองว่ากรรมการสิทธิจะทำอะไร ก็ต้องทำในสิ่งที่

หน่วยงานหรือองค์กรอื่นทำไม่ได้ ถ้าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเขาทำอยู่แล้ว 
เราไม่ไปทำ แล้วเราต้องพยายามที่จะเลือกทำเรื ่องที ่ไม่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบอะไรรองรับอยู ่ แต่จะต้องมีหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและ
รัฐธรรมนูญรองรับด้วย” ( สัมภาษณ์ KI003, 14 พฤศจิกายน 2564)  

 
 “การลงพื้นที่ on site ชาวบ้านจะรู้สึก Cool down เย็นลง … อาจ

ไม่ได้บอกว่าฉัน (กสม.) อยู่ข้างชาวบ้านเต็มร้อย แต่เขา (ชาวบ้าน) ก็ต้อง
ฟังรอบข้าง … (กสม.) ควรให้ความรู ้ไปเลย เรื ่องที ่ดินทำกิน ป่า น้ำ 
ธรรมชาติ”(สัมภาษณ์ KI005 13 พฤศจิกายน 2564) 

 

 สิ่งท่ี กสม.ทำได้ดี  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและวงสนทนากลุ่มในสิ่งที่ กสม.ทำได้ดีนั้น ได้แก่ ประเด็นดังนี้ 

- การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ด้านสิทธิมนุษยชนในฉบับภาษาไทย  

“… ถ้าจะขออนุสัญญาทั ้ง 7 ฉบับ กสม.ทำเป็นเล่มไว้เรียบร้อย 
สามารถขอได้จาก กสม. นอกจากนี้เขามีห้องสมุด แต่อาจจะไม่ได้โปรโมท” 
(สัมภาษณ์ KI005, 13 พฤศจิกายน  2565) 
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- ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
- สิทธิมนุษยชนศกึษา  
- ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ  

 “กรณีที่ดินหลายกรณีที่ได้รับการเยียวยา หรือกรณีโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ของรัฐที่ยืดเยื้อและวนเวียนกลับมาเป็นระลอก แต่หากจะให้บอก
ถึงเรื่องที่สร้างกระแสใหญ่ ๆ อาจจะพูดได้ยาก … ” (สัมภาษณ์ KI004,12 
พฤศจิกายน 2564) 

 
จำนวนความสำเร็จหรือสิ่งที่กสม.ทำได้ดีดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่ายังมีจำนวนน้อย และผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้เวลาในการคิดค่อนข้างนานเมื่อถามคำถามนี้ อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยพบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมักจะกล่าวถึงว่าความสำเร็จนั้นโดยการกล่าวอ้างไม่ได้ว่าเป็นผลงานของกสม.เพียงผู้
เดียว หากแต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่กสม. ทำได้ดีนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงในรายกรณีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย นอกจากน้ีสิ่งที่กสม.ทำได้และประสบความสำเร็จจะต้องใช้ระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงจึง
อาจทำให้ไม่เห็นการเปล่ียนแปลงและไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความสำเร็จของกสม.ชุดใดชุดหน่ึง 

“ กสม. ยุคแรกๆ นี่ก็ที่เรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง ที่ดินยังไม่ชัดเจน
มากนัก เรื่องที ่ดินยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ อาจจะเป็นเพราะว่า กสม. นี่
เป็นเสียงเล็กเกินไปที่รัฐบาลจะเอานโยบายน้ีไปแก้ตามปัญหาที่รับฟัง ช่วงที่
พอจะได้คือช่วยเหลือคดี การช่วยเหลือคดีที ่เป็นรายๆ เคส” (สัมภาษณ์  
KI024, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
“มีหลายกรณีที่รายงานระบุชัด แต่ไม่ถูกแก้ไขตามที่เสนอ เช่น บ้าน

ป่าผาก จ.สุพรรณบุรี เกิดจากการไล่ที่ชาวกะเหรี่ยงขนไม่มีที่อยู่และที่ทำกิน 
และคดีความยืดเยื้อมากกว่า 20 ปี และบางกรณีที่แม้จะแพ้คดีในชั้นฎีกา แต่
ภายนอกสามารถมีการกดดันจนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้” (สัมภาษณ์ 
KI004, 12 พฤศจิกายน 2564) 

 
 อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจำนวนหนึ่งชื่นชมว่างานการทำงานสนับสนุนส่งเสริม หรืองาน
เย็น โดยเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชนศกึษา การสร้างค่ายเยาวชน น้ัน ทำได้ค่อนข้างดี แต่ก็ยังไปไม่
สุดทาง  เช่น การขาดกระบวนการประเมิน ติดตามผลที่ชัดเจน  
 

 “…การให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทำได้ดี แต่งานปกป้องคุ้มครอง
อาจจะต้องมีคำถาม (Question mark) กันต่อไป” (สนทนากลุ่มภายนอก 
วันที่ 26 มกราคม 2565) 

 
 “… เนื ่องจากเราทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights 

Education) กันมานาน รุ่นแรก ๆ สามารถสร้างคนได้จริง ๆ มีการลงไปคุย
กับอาจารย์มหาวิทยาลัย มีการฝึกอบรม … เราคิดว่าเป็นข้อเด่นที่ทำให้คน
เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน หลังจากนั้นเราก็มี หลักสูตรเป็นของตัวเอง 
คิดว่าสิ ่งนี ้เป็นสิ ่งสำคัญ งานเชิงบวก ที่เราคิดว่าเป็นการส่งเสริมสิทธิ
 มนุษยชน ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน” (สนทนากลุ่มภายนอก, วันที่ 26 
มกราคม 2565) 
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 “ยุคที่สอง ก็ยังพอเห็น เรื่องเปิดพื้นที่ให้เยาวชน กสม.เองก็มาทำ

 ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ … แต่ข ้อตกลงนั้นเป็น
ข้อตกลงที่นิ่งมาก งาน 

กสม. คือการสร้างเยาวชน สร้างค่ายเยาวชนใช่ไหม มาคิดร่วมกันไหม  
จะเปิดพื้นที ่ให้เยาวชนอย่างไร แล้วจะตามผลเขาอย่างไร เราจะเก็บเกี่ยว
ดอกผลอย่างไร เราจะเกี ่ยวข้องเขามาเป็นกลไกของ กสม. อย่างไรเขามี
พื ้นที ่เมื ่อเขาได้รับความเดือนร้อนอย่างไร เมื ่อเขากำลังปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่เอง  เราจะไปช่วยเขายังไง ให้เขารู้สึกว่า เขาคือเยาวชน 
กสม. มีหรือไหม ไม่มีครับ จบค่ายแล้วจบเลย รับเงินค่าเดินทางแล้วจบ 
กลับบ้านไปผจญภัยเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งกระจายงานต้องทั่วถึงให้ชัดเจน 
สองกระจายคน ลองรับเขาเป็นอาสาสมัครได้ไหม … สามคือคุณไม่กล้า
กระจายเงินงบประมาณ” (สัมภาษณ์ KI024, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

  เสียงสะท้อนจำนวนหนึ่งเห็นแสดงความเห็นใจต่อกสม. และเริ่มเห็นการทำงานกับ
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นใน กสม. ชุดที่ 4 นี ้
   

“หลัง ๆ เริ่มเห็นการ engage กับประชาชนล่าสุดที่มีแคมเปญถ่ายรูป
ก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้บทบาทของกรรมการสิทธิมันเห็นภาพได้ชัดและถ้าอยู่ใน
การร ับรู ้ของประชน ก ็เห ็นว่าเขามีความพยายามที ่จะลงพื ้นที ่ ในที่  
ต่าง ๆ อันนี้เห็นจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์นะ ก็ลงไปในที่ต่างๆที ่มีปัญหา  
(สัมภาษณ์ KI020, 19 พฤศจิกายน 2564) 

 
“… ทำงานเกี่ยวกับสิทธิ LGBT ตัวแทนเครือข่ายเพื่อสมรสเท่าเทยีม 

ทำเรื่อง กฎหมาย ข้อดีล่าสุด คือ โฆษณาของกสม. ที่สนับสนุนเรื่องสมรส
เท่าเทียมในทวิตเตอร์ รวมถึง อดีตเจ้าหน้าที่กสม.ทำงานใกล้ชิดกับภาค
ประชาชนอยู่ เท่าที่ได้พูดคุย ก็ได้ฟังถึงปัญหาข้างในของ กสม. ถึงมีความ
พยายามแค่ไหน แต่ก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจขนาดนั้น แต่ก็เห็นว่าในพื้นที่มี
การติดตามสถานการณ์สิทธิ ทั้งในภาคการเมืองท้องถนนหรือพื้นที ่การ
เรียนรู้ต่าง ๆ ถือว่าเป็นข้อดี” (สนทนากลุ่มคนนอก วันที ่ 26 มกราคม 
2565) 

 
 ข้อเสนอเพิ่มเติมเร่ืองงานเย็น 
 การทำงานกับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิใหม่ ๆ  

“ สิทธิมนุษยชนเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ และเป็นทิศทางในอนาคต 
คุณต้องเข้าใจว่าทุนจีนเข้ามาทำงานมีผลอย่างไรกับที่ดินของชาวบ้าน 
รวมถึงหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา(Human Rights Education) ควรทำ
ต่อไป เพราะมันทำให้คนรุ่นใหม่ตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน” (สนทนากลุ่ม
ภายนอก, 26 มกราคม 2565 )   
 

 “… ตอนนี้เทรนกระแสโลก วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ คือ การรู้เท่าทัน
ดิจิทัล (Digital  Literacy) สิทธิทางออนไลน์ ซึ่งมันก้าวหน้า ไปต่อไม่รอเรา 
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สิทธิที่จะถกูลืมก็พูดถึงในสังคม โลกแล ้ว”  (สนทนากล ุ ่มภายนอก, 26 
มกราคม 2565 ) 

 

 เสียงสะท้อนสิ่งท่ี กสม. ยังทำได้ไม่ดีนัก  

งานร้อน และงานคุ้มครองปกป้อง 
 ความเห็นส่วนใหญ่ในวงสนทนากลุ่ม (26 มกราคม 2565) บอกว่ายังไม่ค่อยประทับใจกับ
การทำงานของกสม.นัก เพราะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสูงและ
รุนแรง สิทธิมนุษยชนถูกด้อยค่าในสายตาของรัฐ โดยเฉพาะเรื่องที่ฝ่ายรัฐยังไม่เข้าใจและยังไม่เห็น
คุณค่าของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การขาดกระบวนการในการทำงานที่จริงจิงที่ประชาชนยังไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องการประกันตัว ซึ่งเป็นสิทธิ
ทางการเมือง  
 อาจกล่าวได้ว่าตามอาณัติ (mandate) หลักของกสม. แบ่งงานสำคัญ เป็น 2 ประเด็น คือ 

งานคุ ้มครองปกป้องและงานส่งเสริมสนับสนุน หรืออาจเรียกว่า งานร้อน ซึ่งหมายถึง งาน

คุ้มครองปกป้อง ส่วนงานเย็น หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุน บทบาทการทำหน้าในงาน

คุ ้มครองปกป้องถูกท้าทายและตั ้งคำถามต่อกสม.อย่างมาก เนื ่องจากบริบททางการเมือง

ภายในประเทศ ทำให้หลายเรื่องร้องเรียนอาจไม่มีผลในเชิงรูปธรรมมากนัก ในขณะที่งานเย็น 

อาจจะทำได้ดีกว่า  

 

 “บทบาทของการปกป้องคุ้มครอง (Protection) มีได้หลายอย่าง 
เช่น เรียกร้องสิทธิแทนเหยื่อ นำไปสู่ศาล คุ้มคองปกป้องทางการ รวมถึง
การปกป้องคุ้มครองพยาน อย่างที่สำคัญที่คิดว่ายังทำไม่มากพอ คือ การ
สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ การไต่สวนสาธารณะ วิธีการค้นหาข้อเท็จจริง
ที่มีทั้งเบาและหนัก… กสม.มีอำนาจในการเรียกพยาน ค้นหาข้อเท็จจริง 
และทำการสืบสวนที่นำไปสู่ความรับผิดชอบ เหล่านี้น่าจะเป็นมูลค่าเพิ ่มซึ่ง
(กสม.) ยังทำไม่พอ” (สัมภาษณ์ KI011, 18 พฤศจิกายน 2564) 

 

เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ต้ังคำถามกับงานของกสม. ในประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง และงานปกป้องคุ้มครอง ซึ่งเป็นงานร้อน อย่างไรก็ตาม หากตั้งต้นด้วยคำถามว่า หากให้
กสม. ทำสิ่งที่กสม.ทำได้ค่อนข้างดี คือ ทำแต่งานเย็น หรือ งานทางด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงงานประเภทสนับสนุน ส่งเสริม มากกว่างานคุ้มครองปกป้องได้หรือไม่ ผู้ให้
สัมภาษณ์รายหน่ึงสะท้อนให้เห็นว่ากสม. จะเล่ียงการทำงานใดงานหน่ึงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ
งานสิทธิมนุษยชนเป็นงานที่เกี ่ยวข้องกับการเมือง ซึ ่งหากทำหน้าที่งานร้อน รวมถึงเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิไม่ได้มากเพียงพอแล้ว ย่อมส่งผลต่อการดำรงอยู่ขององค์กร  

“เข้าใจว่าปัญหาใจกลางของเรื ่องสิทธิมนุษยชนในเมืองไทย คือ 
ปัญหาทางการเมือง ต่อให้เลี่ยงไปทำสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นที ่จะต้องกลับมาพูดเรื่องการเมือง เช่น การควบ
รวมกันของกลุ่มทุนที่กลับมาเป็นปัญหาเรื่องการเมือง ผมยังนึกทางออก
ไม่ได้ แต่สิ่งที่พอจะบอกได้คือ หาก กสม. ยังทำแบบนี้ องค์กรจะเสื่อมความ
น่าเชื่อถือไปเรื่อยๆ หากมีจังหวะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คิดว่าจะ
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เป็นองค์กรที่ถูกโยนทิ้งไป ปัญหาสำคัญคือสิทธิทางการเมือง และที่สำคัญ
คือเลิกทำตัวเป็นกลาง”  (สัมภาษณ์ KI013, 30 พฤศจิกายน 2564) 
 

 “กสม. จะแสดงบทบาทเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อเป็นปัญหาไม่ใหญ่มากนัก 
เช่น ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับรัฐ ทำไปเพื่อความเป็นธรรม หลายประเด็นปัญหาที่ 
กสม. ทำ หากไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐโดยตรง หรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่มาก 
มันก็พอจะทำไปได้อยู่บ้าง พอจะทำให้เกิดความยุติธรรมอยู่ได้บ้าง ผมคิดว่า
เม่ือไรที่ไปกระทบกับใจกลางปัญหาสำคัญของรัฐ กสม.  แสดงให้เราเห็นว่า
ไม่สามารถทำงานได้เลย” (สัมภาษณ์ KI013, 30 พฤศจิกายน 2564)  

 
 การทำงานเชิงรุกยังต้องพัฒนา 

 “กสม.ต้องทำงานเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ หรือไม่ใช่เชิงยืดเยื้อไปเรื่อย ๆ 
ไม่มีประโยชน์เสียเวลา เสียงบประมาณ ส่วนดีก็อาจทำให้ทุกคนพูดถึงสิทธิ
มนุษยชนมากขึ้น … แต่ว่าในทางปฏิบัติเราจะทำอย่างไรกับฝ่ายรัฐ … สิทธิ
มนุษยชนไม่ใช่เรื่องเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชน หมายถึงว่าคน
โดยทัวไปไม่เข้าว่าเรากำลังเรียกรอ้งกับรัฐ หากเป็นเอกชนกับเอกชน รัฐก็ทำ
หน้าที่ตำรวจ ศาล ผู้พิพากษา หรืออัยการ คือ มีกลไกของมันอยู่แล้ว ถ้ารัฐ
กับรัฐ รัฐกับประชาชน คนอย่างเรา NGO หรือ กสม. ต้องเข้าไปแทรกแซง 
ต้องเข้าไปทำอย่างไรให้รัฐเข้าใจ” (สัมภาษณ์ KI005,13 พฤศจิกายน 2564) 

 
 “นอกจากเยียวยา การป้องกันแทบจะไม่ได้ทำเลย ทำไม่ถึงที่สุด … 

กรรมการสิทธิมนุษยชนสามารถนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาได้ ให้รัฐสภาหรือส.ส. 
ทั้งหลาย หรือส.ว. ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ นำข้อมูลนี้ไปตรวจสอบรัฐบาลต่อ
ก็สามารถทำได้ … กระบวนการยุติธรรม นำไปสู่ศาลได้ ให้ศาลตัดสินว่า
เจ้าหน้าที่ได้ละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ข้อไหนอย่างไรบ้างแทบไม่ได้
ทำเลย” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 
 “… ความอิสระของกสม.ในการทำงาน ถูกกดดันจากภาครัฐโดย

ตลอด ไม่มากก็น้อยทำให้รู ้ส ึกว ่ากสม. ถูกครอบงำ … ประกอบกับ
วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ความเกรงใจ ทำให้ความเป็นอิสระในการทำงานเชิง
รุกของกสม. ไปไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเกรงใจจะตรวจสอบ การกระทำผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก … กสม. ไม่สามารถจัดการกบัการใช้อำนาจที่เกิดเลย
 ของเจ้าหน้าที่รัฐ … ถ้ายังทำงานด้วยความเกรงใจ ไม่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ 
ไม่จัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิอย่างเต็มที่ ไม่นำข้อเสนอที่จะนำสู่การ
แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือนโยบายการละเมิดสิทธิก็ยังคงเป็นปัญหา
ต่อไป” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565 ) 

 
 “ปัญหาที่ดิน … กำลังอยู่หน้าสภา กสม.ทำอะไรอยู่ ปัญหาภาคใต้

กับการใช้อำนาจ กสม.ได้ขยับบ้างหรือไม่ ทำไม่เต็มที่ ไม่รุกอย่างเต็มที่ แค่
รับเรื ่องร้องเรียน ซึ่งเป็นงาน routine … กสม.จึงต้องทำงานอย่างเป็น
อิสระและทำงานเชิงรุกให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหา (สนทนากลุ่มภายนอก วันที่ 
26 มกราคม 2565) 
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 “อยากจะให้กสม.ทำงานเชิงรุก หมายความว่า ไม่ต้องรอให้ปัญหา

มันเก ิด ไม ่ต ้องรอให ้ P Move ยกขบวนมา แต ่จะทำอย ่างไรท ี ่จะมี
กระบวนการศึกษา จัดเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่ดินลงไปแก้ไขเลยได้ไหม ไม่ใช่ตั้งรับรอให้
ชาวบ้านเดือดร้อนก่อน แล้วก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงรับแบบนี้ 
ต้องสร้างกลไกขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ไขโครงสร้าง” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 
มกราคม 2565 ) 

 
 “คือการตรวจสอบต้องตรงไปตรงมา ปัญหาที่ดิน ปัญหา P Move 

กำลังอยู่หน้าสภากสม.ทำอะไรอยู่ ปัญหาภาคใต้การใช้อำนาจอันนี้ชัดเจน 
กสม. ได้ขยับบ้างหรือไม่ ขยับแค่ไหน เรื่องราวเหล่านี้  ทำไม่เต็มที่ ไม่รุก
อย่างเต็มที่ แค่ตั้งเรื่องรับร้องเรียน ซึ่งเป็นงาน Routine (งานประจำ) แต่
ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เคยเชื่อว่าเป็นงานหลักของ กสม. ที่ตั ้งรับ รับเรื่อง
ร้องเรียนแล้วก็ไปแก้ไข แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐต่างๆ ก็รับเรื่องร้องเรียน 
ตั้ง กสม.เพื่อจะรับเรื่องร้องเรียนก็ไม่มีประโยชน์ กสม. จึงต้องทำงานอย่าง
เป็นอิสระ และทำงานเชิงรุกให้ชัดเจนเพ่ือแก้ปัญหาและอีกประเด็นสุดท้ายที่
อยากเสนอคือว่า การรบัรองของประเทศไทยกับกติกาสากลยังมีบทบาทที่
สำคัญอีก 2 ฉบับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเร่ืองแรงงานและเกี่ยวกับเรื่องผู้
ลี้ภัยที่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับ  น่าจะเป็นหน้าที่ของ กสม.มั ้ย ที ่จะมี
บทบาทเรื ่องนี ้ในการผลักดันรับรองการสนับสนุนในเรื่องของผู้ลี้ภัยและ
เรื่องแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื ่องแรงงานข้ามชาติ ทำยังไง ให้เรามี
มาตรฐานในการจัดการเรื่องแรงงานข้ามชาติ เพราะ ตอนน ี ้ ม ี ป ัญห า
เรื่องการเคล่ือนย้ายแรงงานก็เป็นปัญหาสำคัญ” (สนทนากลุ่มภายนอก,26 
มกราคม 2565 ) 

  
 อย่างไรก็ตามส่ิงที่ต้องยอมรับคือการทำงานเชิงรกุ ในงานคุ้มครองปกป้อง (Protection 
Role) ไม่ง่ายนักในประเทศน้ี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพลวัตอำนาจและประชาธิปไตย  
 

 “สิทธิทางการเมือง เป็นเรื่องยากสำหรับสังคมไทย ไม่มากก็น้อย 
เพราะเป็นเรื่องการแบ่งปันอำนาจ และมีความรับผิดชอบ เพราะความโน้ม
เอ ียงของมนุษย์ในหลายกรณีค ือรวบอำนาจ … ส่วนที ่ยากมากคือ 
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งในพลเมือง (civilianization) คือ การที่พล
เรอืนจะต้องเป็นผู้นำของระบบ ซึ่งเราไม่สามารถจึงตรงจุดนี้ได้” (สัมภาษณ์ 
KI011, 18 พฤศจิกายน 2564) 

 

 งานด้านการสื่อสาร 
 นอกไปจากงานร้อนแล้ว เสียงสะท้อนจากวงสนทนาพบว่าส่ิงที่กสม. อาจจะยังทำได้ไม่ดีนัก
อีกสิ่ง คือ งานด้านการสื่อสารที่ยังคงมีรูปแบบที่เป็นทางการอยู่มาก เช่น การออกแถลงการณ์ ซึ่ง
ไม่สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็นมากนัก  
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“ผมมองในมุมของการสื่อสาร รูปแบบของการนำเสนอข้อมูล การให้
ความรู้ใน Social Media ของกสม.ยังมีน้อยมาก การออกแถลงการณ์ บาง
ทีคนรุ่นใหม่อาจจะไม่อินกับแถลงการณ์ที่เป็นทางการ การสื่อสารแบบไหน 
การทำเนื้อหา (content ) เป็นภาพ 2 ภาพ เอา ข ้อสร ุปง ่าย ๆ มาวางไว้ 
อาจจะโพสต์แถลงการณ์เต็ม ๆ 1 ฉบับ แต่ฉบับที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย สั้น ๆ 
ก็ควรจะมี” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565 ) 

 

 เร่ืองเล่าจากกระบวนการสรรหา  
 นอกจากคำถามสำคัญถึงที่มาของกรรมการสรรหาจากรัฐธรรมนูญจำนวน 3 ฉบับ คำถาม
จากคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุด มีความน่าสนใจ คำถามแสดงถึงความเข้าใจของเรื่องสิทธิ
มนุษยชนในสังคม ต้ังแต่กระบวนการในชุดที่ 1 เป็นต้นมา ดังเสียงสะท้อน  
 

คำถามจากกระบวนการสรรหาในชุดที่ 1  
 “เราต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่จะเจอคำถามแบบมหัศจรรย์กัน

ทุกคน คำถามที่ เจอจะแตกต่างกันไปในแต่ละประสบการณ์ของแต่ละคน 
อย่างคุณอาภร วงษ์สังข์ … แกมีสามีแต่สามีเสียชีวิตไปแล้ว แกเล้ียงลูกคน
เดียว เป็นแม่ค้า และเป็นผู้นำสมัชชาคนจน แก บอกว่าตอนแกไปสมัครแก
เขียนชื่อว่า นางสาวอาภร วงษ์สังข์ มีลูก 4 คน เป็นหม้าย ตอนนั้นคนที่เป็น
ประธานสรรหาคือ คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกฯ” ได้ถามคุณอาภรว่า
คุณเป็น นางสาวแล้วก็เป็นหม้าย ตกลงคุณจะเป็นอะไรกันแน่ เพราะว่าตอน
นั้นเน่ียกฎหมายไทยยังไม่ได้แก้ไขเรื่องนางสาวหรือนาง ผู้หญิงแต่งงานแล้ว
ต้องใช้นามสกุลสามี ตอนนั้นยังใช้กฎหมายเดิมอยู่ แล้วคุณอาภรตอบแบบ
มั่นใจแบบที่เขาไม่ได้รู ้สึกกังวลเลยว่า “ก็ผัวฉันตาย คุณจะให้ฉันเป็นอะไร 
แล้วก็ยังเป็นนางสาวอยู ่เนี ่ย เพราะว่าจริงๆ ฉ ันก็อายุเยอะนะ จะ 60 
 แล้ว แก่อย่างนี้ไปโรงพยาบาลเขาก็เรียกนางสาวอาภร ฉันก็ไม่อยากเป็น
นางสาวหรอกนะ ฉันอยากเป็นนาง เป็นนางสาวและลุกขึ้นเดินแก่มาก็อาย
เขาเหมือนกัน แต่ว่าฉันไปอำเภอไปบอกว่าขอเป็นนางนะ เขาบอกว่าคนจะ
เป็นนางได้ต้องมีผัวแล้วก็จดทะเบียนกับผัวเท่านั้นแล้วทีนี้ผัวฉันตาย จะเอา
ผัวที่ไหนมาจด เขาก็ไม่ยอมให้ฉันเป็นนางให้ฉันเป็นนางสาวอยู่อย่างนี้ ฉันไม่
เป็นนางสาวแล้วจะเป็นอะไรหล่ะ” (สัมภาษณ์KI003, 14 พฤศจิกายน 
2564)  
 

 “เขา (กรรมการ) ถามว่าเคยไปดูงานสิทธิมนุษยชนที่อเมริกามา 
(จึงมีคำถามว่า) เห็นว่างานสิทธิมนุษยชนในอเมริกากับประเทศไทยต่างกัน
อย่างไร รู้สึกว่าพรรคฝ่ายค้าน จะเป็นคนถาม เราตอบไปว่า ในวิชาชีพ
ทนายความจะเห็นชัดเจนว่าคนที่ทำวิชาชีพนักกฎหมายในอเมริกาเขาจะต้อง
ระมัดระวังมากและมีความละเอียดอ่อน และหากว่าเราไม่ละเอียดอ่อนใน
เรื ่อง Gender เราอาจจะไม่มีโอกาสทำงานในอาชีพนี้อีกเลย แต่สำหรับ
 ประเทศไทย (เรื่องนี้) ถูกทำให้เป็นเรื่องเล็กน้อย 

 ยกตัวอย่าง ตอนที่เราเข้าไปในเรือนจำทำคดีปล้นฆ่าที่สุราษฎร์ธานี 
แล้วผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่า ที่สุราษฎร์ธานี ไม่มีทนายความผู้หญิงเลย 
ไม่เคยเห็นผู้หญิงเป็นทนายเลย เพิ ่งเคยเห็นผู ้หญิงเป็นทนายความมาที่
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เรอืนจำ รับรองเลยคุณจะต้องทำคดีน้ีชนะแน่เลย ไอ้นี่มันจะต้องหลุดแน่เลย 
… ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ให้ประกันตัว เราถามว่าเรายังไม่เจอลูกความเลย คุณคิดได้
ไงว่าคดีนี้จะหลุด ผู ้บัญชาการเรือนจำตอบว่า อ้าว ที ่สุราษฎร์ธานีไม่มี
ทนายความผู้หญิงมา ก่อน แต่คุณเป็นผู้หญิงมาครั้งแรกนะ ถ้าอยู่ในศาล 
เป็นผู้หญงิใส่ชุดครุยแล้วจะเห็นขาอ่อน  รับรองลูกความคุณจะหลุดแน่เลย 
พอดีเราเพิ่งไปดูงานที่อเมริกามาก็เลยบอกว่าสำหรับประเทศไทยแล้ว เรื่อง
พวกนี ้ถ ูกทำให้เป็นเรื ่องที ่ ใช้อำนาจเหนือ และเป็นเร ื ่องที ่สนุกสนาน 
 เพราะเขาใช้อำนาจเหนือเราได้ แต่ถ้าเป็นที่อเมริกา คนนี้ไม่สามารถเป็น
ผู้บังคับบัญชาเรือนจำได้อีกต่อไปแล้ว และไม่สามารถไปประกอบอาชีพอ่ืนได้
อีกด้วย ปรากฏว่ากรรมการในตอนนั้นแทนที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องเครียด เขาก็
หัวเราะ เห็นว่าเป็นเรื่องขบขัน  (สัมภาษณ์ KI003, 14 พฤศจิกายน 2564)  

 
 คำถามจาก ส.ว. ใน กสม. ชุดท่ี 4  

“ (คณะกรรมการถามว่า) คุณเป็นผู้เชี ่ยวชาญเรื ่องกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนได้อย่างไร ในเม ื ่อค ุณไม ่ได ้จบกฎหมาย ค ุณร ู ้ เร ื ่องส ิทธิ
มน ุษยชนได้อย ่างไร (ผมตอบว่า) ตอนนั ้นสิ ่งท ี ่ผมได ้เร ียนรู ้  ผมได้ 
international human rights law นะครับ … อนุกรรมการ ก็ถามว่าสอง
องค์กรนี ้มันได้รับรองจาก ก.พ. หรือไม่ เขาถามว่าองค์กรสถาบันสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศที่ก่อตั้งโดย Rene Cassin หนึ่งในผู้ร่างปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็น องค์กรที่ได้การรับรองจากกพ หรือไม่ผม
บอกว่ามันเป็นองค์กรที่เริ่มการยอมรับระหว่างประเทศ ใครต่อใครก็สนใจไป
เรยีนศึกษา แต่เขากลับบอกว่าสถาบันนี้ได้รับการรับรองจาก  ก . พ .
หรือไม่ … (คณะกรรมการถามว่า) คุณไม่เคยรับราชการมาก่อนและคุณ
ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนคุณจะมาต่อต้านคัดค้านรัฐบาลใช่ไหม ผมบอกว่า
ผมไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลแต่ถ้าเราเห็นว่าถ้ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่องของชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ เราก็ต้องมีท่าที มีการจัดทำรายงานและส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มันสามารถตอบสนองต่อความจำเป็นได้ในเมื่อเรา
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเรายึดถือว่าหลักปฏิญญาสากล มันดำรงอยู่ 
เรามีความเชื่อแบบนั้น กสม ก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามนั้นด้วย
เพราะรัฐบาลเองก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมในการรับรองปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเมื่อ ปี 2491 ด้วยซ้ำไป เราก็พยายาม
อธิบายเขาก็ไม่เข้าใจ” ( สัมภาษณ์ KI006,14 พฤศจิกายน 2564)   

 
 “เขา (กรรมการ) ก็ถามเร ื ่องจำพวกสิทธิมนุษยขนกับค่านิยม

สังคมไทย ผมก็อธิบายไปว่าถ้าวัฒนธรรมมันขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชนก็ต้อง
เลือกสิทธิมนุษยชน วนไปวนมาเรื่องพวกนี้ ผมก็ถามว่าท่านจะถามผมเรื่อง
คดีใช่ไหม ประธานก็ตัดบทบอกว่าไม่ต้องอธิบาย ก็จบหมายความว่าเขาจะ
ไม่เอา ngo องค์กรสิทธิแน่ๆ ในชุดผมมีห้าคน ผมเข้าใจว่าผมถูกปฏิเสธ 
(reject) แน่นอน แต่ไม่น ึกว ่าเขาจะไม่เอาทั ้งหมด (บุญแทน, สมศรี, 
จตุรงค์, สุรพงษ์ ) เขามีประวัติของทุกคนละเอียด เพียงแต่ว่าจะเอาจุดไหน
มาอธิบายว่าเป็นจุดบกพร่อง โดยเอาจริยธรรมเป็นตัวตั้ง อย่างของผมก็
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โดนเรื่องการโดนคดี (ปีนสภาตอนปี 2551, คัดค้าน พรบ.ความมั่นคง ม.
116) ว่าไม่มีจริยธรรม แต่ของคนอื่นผมไม่ทราบว่าคือจุดไหน พอครั้งที่สอง
ก็ปฏิเสธเรื ่อยมาจนปัจจุบันที่ (กสม.) คนที่เจ็ดก็ยังไม่ได้” (สัมภาษณ์ 
KI014, 20 พฤศจิกายน 2564) 

 
“กรรมการมีตำรวจ กลุ่มสว.ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน … กสม. 

ต้องเป็นหัวหอกในการทำอย่างไรให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนน้อยลง หลาย
อย่างมาจากตำรวจ ตำรวจเองก็ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำรวจเป็นโจรเองก็
เยอะ คือ ถ้าเราปฏิรูปตำรวจได้ งานกสม. มันจะลดลง เราก็พูดในการ
สัมภาษณ์ของกรรมการสรรหา เขาก็พยักหน้ากัน แต่พอมาพูดถึงเรื ่อง
ประหารชีวิต เขาก็ส่ายหัว … เพราะเขา (กรรมการ) บอกว่าเราไม่เห็นด้วย
กับโทษประหารชีวิต เพราะฉะนั ้นเราเลยไม่เลือกคุณ มันกลับตาลปัตร 
เพราะโทษประหารชีวิตมันละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู ่ … ” ( สัมภาษณ์ 
KI005, 13 พฤศจิกายน 2564) 

 

กสม. ควรมีอยู่หรือไม่: คำถามตั้งต้นจากความคาดหวังของประชาชน 
“กสม. เกิดมาจากความหวัง การต่อสู้ การช่วยเหลือ โอบอุ้มมาตลอด

กระบวนการเมื่อมาถึงปี 2550 มีความพยายามที่จะยุบกสม. แต่ได้มีภาค
ประชาชนลุกขึ้นมาแถลงการณ์และเมื่อมาถึงในปี 2560 ก็มีความพยายาม
ยุบอีก และเสียงจากภาคประชาชนไม่ดังเท่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา อาจจะเพราะ
เบ่ือเหนื่อยการทำงาน ” (สัมภาษณ์ KI004,14 พฤศจิกายน 2564)  

 
 ถึงแม้ข้อเสนอเรื่อง “การยุบ” กสม. จะเกิดขึ้นเป็นระยะพร้อมกับเสียงการยุบที่ดังมากขึ้น
เรื่อย ๆ  เสียงดังกล่าวสะท้อนถึงการดำรงอยู่ของกสม. จากทั้งนักวิชาการ 1 และฝ่ายรัฐ 2 ข่าวจาก
มติชนออนไลน์ในช่วงเวลาที่ไล่เล่ียกัน คือ เดือนมีนาคม 2564 ภายใต้บริบทการชุมนุมทางการเมือง
ที่คุกกรุ่น ข้อเสนอเรื่องการ “ยุบ” กสม. ออกมาจากทั้งนักวิชาการและฝ่ายรัฐ  นักวิชาการโต้เดือด 
แถลงการณ์กสม. แนะถ้าอยู่เพื่อปกป้องสิทธิคนไม่ได้ก็ยุบทิ้งไปเถอะ และ สิระ ชงยุบกสม. แถลง
ป้องม๊อบไม่ดูข้อเท็จจริง บอกเลือกข้างแบบนี้ อยู่ไปก็เปลืองภาษี อาจกล่าวได้ว่า ข้อเสนอการยุบก
สม. ถูกอภิปรายถึงอย่างมากในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน “กสม.ควรมี
อยู่หรือไม่”  คือ คำถามตั้งต้นสำหรับการดำรงอยู่ของกสม. อย่างไรก็ดีเสียงสะท้อนส่วนใหญ่จาก
งานวิจัยที่ดูเหมือนว่าแม้ไม่ค่อยพอใจกับการทำงานของกสม. นั้นยังคงยืนยัน ว่าการมีกสม. ดีกว่า
ไม่มี แต่การขบคิดว่ากสม.จะดำรงอยู่โดยการทำหน้าที่ตามอาณัติได้อย่างไร นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูล
สนใจมากกว่า 
 
 
 

 
1
 นักวิชาการโต้เดือด แถลงการณ์กสม. แนะถ้าอยู่เพื่อปกป้องสิทธิคนไม่ได้ก็ยบุทิง้ไปเถอะ.

https://www.matichon.co.th/politics/news_2981912 เขา้ถึงวันท่ี 19 มีนาคม 2565 
2
 สิระชงยบุกสม. แถลงป้องม๊อบ ไม่ดูข้อเท็จจริง บอกเลือกข้างแบบนี้ อยู่ไปก็เปลืองภาษี 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2639158  เข้าถึงวันที่ 19 มีนาคม 2565  
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 เสียงหนึ่งสะท้อนว่า สังคมไทยมีความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน มากกว่า กสม.  
 “พี่คิดว่าในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาในยุคของคสช.มีความชัดเจนที่ชัดเจน

 ที่สุดคือสังคมไทยเคลื่อนไปไกลกว่ากสม.ในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ที่ไปไกลกว่าพี่ด้วยซ้ำไป เพราะโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่โลกในหนังสือ
อีกต่อไปแล้ว ระบบโลกมันเป็นอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลในระดับ
สากล และคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงภาษา อย่างพี่ที่มีข้อจำกัดทางภาษาอังกฤษ 
แต่คนรุ่นใหม่ได้ และเขาได้เรียนรู้โลกที่มากกว่าประเทศไทย และหลักการ
สิทธิมนุษยชนมันเป็นหลักการระดับโลกและเป็นหลักการพื้นฐานที่เราจะอยู่
ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสันติ เป็นสุข และมีความหมาย ไม่มีใครมาละเมิด
เรา” ( สัมภาษณ์ KI009,21 พฤศจิกายน 2564)  

 

 “ควรดำรงอยู่หรือไม่” คำถามสะท้อนวิกฤตศรัทธาต่อ กสม. 
 “ถ้าเราไม่มีแล้วเราเสียอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไม่เสีย เพราะทุกวันนี้

ประชาชนก็ไม่ได้  แทนที่จะให้งบปีละเป็นสิบล้านบาท ให้กรรมการ
สิทธิเราเอางบนั้นไปให้คนอ่ืนทำดีกว่า หร ือไม ่  ถ ้าม ีแล ้วพ ึ ่งพา ไม ่ ได้ ”  
(สัมภาษณ์ KI012, 16 พฤศจิกายน 2564)  

 
เสียงสะท้อนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่ากสม. ไม่ควรมีอยู่นั้น สำหรับเขา ได้เริ่มตั้งคำถามนี้เป็น

ครั้งแรกในปี 2553 ในยุคที่การเมืองแบ่งขั้วอย่างรุนแรงในประเทศไทย แต่กลับไม่เห็นบทบาทของ
กสม.  

 
  “ตอนปี 2553 ครับ ผมอยากเข้าไปอ่านเอกสารที่เขาจัดลำดับหรือ

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนว่าเป็นอย่างไร เพราะในปี 2553 เป็นปีที่เกิด
คำถามว่าสิทธิมนุษยชนในความเข้าใจของคนที่เป็น กสม. ตอนนั้นเป็น
อย่างไร เพราะการใช้กำลังของรัฐกับคนเสื้อแดง กลายเป็นเรื่อง กสม. ไม่
พูดถึงหรือพยายามเลี่ยงที่จะพูดถึงอย่างชัดเจน มันสะท้อนวิธีคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชนของคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี 2553 ทำให้รู้สึกว่าเป็น
องค์กรที่ไม่สามารถช่วยหรือเป็นประโยชน์กับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมาก
เท่าไร สิทธิมนุษยชนควรเป็นประเด็นที่เข้าไปถึงใจความสำคัญ เช่น การใช้
ความรุนแรงของรัฐกับประชาชน นี่คือหัวใจสำคัญ เพราะฉะนั้น กสม. ต้อง
ให้ความสำคัญกับเรื ่องเหล่านี ้เป็นลำดับต้นๆ” (สัมภาษณ์KI013, 30 
พฤศจิกายน 2564) 

 

อย่างไรก็ตาม การอภิปรายเรื่องการมีอยู่ของกสม.นั้น พบว่าหลายเสียงออกมาในลักษณะ 
“มีดีกว่าไม่มี” หรือจากคำถามในวงสนทนากลุ่มคนนอกยังยืนยันถึงการมีอยู่ของกสม.มากกว่าการ 
“ยุบ” โดยให้เหตุผลว่าอย่างน้อยมีอยู่ในฐานะคานของอำนาจ  เสียงสะท้อนการมีอยู่ของกสม. ที่มา
พร้อมกับความคาดหวังการทำหน้าที่ทำตามหลักการปารีส โดยเฉพาะเรื่องการทำหน้าที่คุ ้มครอง
ปกป้อง และความเป็นอิสระภายใต้รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนัก  
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“ … (แม้ว่า) งานปกป้องคุ้มครอง (ของกสม.) จะมีความขึ้น ๆ ลงๆ 
ถ้าจำเป็นต้องมีคานของอำนาจ เราต้องให้โอกาสกสม. เป็นส่วนหนึ่งของ
คานดุลอำนาจนั้น เราจะพึ่งศาลอย่างเดียวไม่ได้ หรือจะพึ่งพากรมคุ้มครอง
สิทธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ นี่คือเรื่องของคานอำนาจ ” (สัมภาษณ์ KI011, 18 
พฤศจิกายน 2564) 

 
 “มีอยู ่ช่วงหนึ ่ง (เรา) ไม่สนใจเลยนะ มองว่าเขา (กสม. หมด

ความหมาย) เพราะว่า  กสม.บางท่านไปพูดเรื ่องสิทธิมนุษยชนในเวที
สาธารณะไม่ได้เลย ทำให้เราเสื่อมศรัทธาในตัวบุคคลอยู่ช่วงหนึ่ง แต่สุดท้าย
 มันก็ต้องมี ไม่มีไม่ได้หรอก ก็ต้องแยกแยะตัวบุคคลกับองค์กร” (สัมภาษณ์ 
KI010, 20 พฤศจิกายน 2564)  

 
“…มองในแง่ดีว่า … ถ้าไม่มีกสม. เราคงไม่สามารถทำในหลายเรื่อง

ได้ แล้วก็หวังว่า กสม. จะเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งจะมารองรับในเรื่องการละเมิด
สิทธิมนุษชนไปสู่การแก้ไขและเยียวยา” (สนทนากลุ่ม, 26 มกราคม 2565) 

 
“… มีกสม.ดีกว่าไม่มีแน่ ๆ เรามีก่อนหลายประเทศ ถ้าเทียบกับใน

ภูมิภาคอาเซียน  เราก็ยังเป็นประเทศที่ยืนยันว่าเรื ่องนี ้สำคัญนะ 
นอกจากน้ีเรายังมีกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ … หากมองแบบกลางๆ 
เราก็มีหน่วยงานเพิ่มขึ้น ซึ่งก็น่าจะนับว่าดีในระดับหนึ่ง ( ส น ท น า ก ล ุ ่ ม , 
มกราคม 2565) 

 
“ (กสม.) ยังจำเป็นค่ะ คิดว่าคนที่จะเข้ามาเป็นกสม.ก็สำคัญมาก ถ้า

พร้อมที่จะเข้ามายืนยันในหลักการสิทธิมนุษยชน พร้อมที่จะขับเคลื่อนและ
ปะทะกับสิ่งที่จะต้องเจอ และสำคัญที่จะต้องเชื่อมระดับโลกด้วย ขอลดลง
มาที่อาเซียนก็ได้ว่าจะเชื่อมกลไกการสร้างความเป็นธรรมกันอย่างไร เรื่อง
สิ ่งแวดล้อมมันเป็นเรื ่องการลงทุนข้ามพรมแดนแล้วจะอยู่แค่ไทยไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นกสม.เองต้องมองไกล มองฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนที่กว้างกว่า
แค่ในประเทศไทย การเชื ่อมกับระหว่างประเทศ สากล และอาเซียน” 
(สัมภาษณ์ KI009,21 พฤศจิกายน 2564)  

 
“…กสม. ดีหรือไม่ เพราะว่าแนวโน้ม รัฐสรรหาคนที่เป็นของรัฐมา 

เมื่อเป็นแบบนั้นก็ไม่สามารถทำงานได้ … หน้าที่ของกสม. คือ การทำงาน
เชิงรุก เข้าปกป้องคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อรองกับรัฐ อย่างไรก็ต้อง
รักษาไว้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความเป็นอิสระให้ได้”  (สนทนากลุ่ม, 
26 มกราคม 2565)  

 

 กสม.จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
 เสียงสะท้อนความผิดหวังในตัวกสม. นั้นไม่ได้มีเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎหมาย
สำคัญอย่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่ันคลอนต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของกสม. อย่างไรก็ดี 
หากกสม.จะมีอยู่นั้น เสียงสะท้อนส่วนใหญ่เห็นว่ากสม. จะต้องยืนยันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย
เช่นกัน  
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“ไม่มีความหวัง ไม่มีจนกว่าจะจัดการกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ ตั้งแต่

ปี 50 เป็นต้นมาก็ไม่ได้มีความหวัง ยิ่งในตอนนี้ตั้งแต่ปีค.ศ.2014 เป็นต้นมา 
ความหวังเล็กๆ น้อยๆ หายไปหมดเลย มันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกแต่เกิดจาก
การว ิ เคราะห์สถานการณ์ว ่าจะเก ิดอะไรขึ ้น” (สัมภาษณ์ KI012, 16 
พฤศจิกายน 2564) 

 
“อันดับแรกคือต้องแก้รัฐธรรมนูย 2560 ที่สร้างปัญหาให้กับกสม. ใน

เชิงแนวคิดภาพรวมและในพรป. 2560 อีกหลายข้อ แต่ที่มีปัญหามากที่สุด 
คือ ข้อ 4 ที่ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า กสม. ไม่เป็นอิสระ และ
ไม่ได้มีหน้าที่ทำงานแทนรัฐบาลมิหนำซ้ำยังต้องตรวจสอบการทำงานของ
รัฐบาลด้วย ในพรป.ยังเขียนให้เลวร้ายลงไปอีกว่าบังคับให้รายงานประจำปี
ต้องรายงานว่าในหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้ทำอะไรบ้าง นี่คือการเชื่อมโยง
ความเพ้ียนไปด้วยกัน…” (สัมภาษณ์, KI004 12 พฤศจิกายน 2564) 

 
“...นอกจากจากปรับปรุงเชิงระบบใหญ่ ๆ แล้ว ผมว่าจะต้องร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่ …ถ้าโครงสร้างรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ กสม. เป็นอย่างนี้ 
มีที่มาเป็นอย่างนี้ มันก็คงได้แบบนี้” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 
2565) 

 
   “...อยากให้ยืนยันหน่อยว่า กสม.เองก็ต้องการร่างรัฐธรรมนุญ

ฉบับใหม่ที่จะร่วมร่างกับประชาชนเพื่อที่จะไม่เป็นเสือกระดาษอีกต่อไป อันนี้
ต้องยืนยันว่ากสม. จะสง่างามในกฎหมายได้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเกิด 
ที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากทหาร” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 
2565) 

 
“ข้อท้าทายของกสม.เองที่จะกล้าลุกขึ้นมาพูดหรือไม่ว่ากลไกเหล่านี้

มันทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้ ซึ ่งต้องแสดงบท 2 บท คือบทในการ 
active กับสาธารณะให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากสม.จะเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้
ได้จริง แต่อาจจะติดอะไรอยู่ ซึ่งเขาเองต้องพูดออกมา ถ้าสามารถทำสอง
ส่วนนี ้ได้ พี ่เชื ่อว่าประชาชนจะเข้ามาร่วมกันขับเคลื ่อน เพื ่อให้ กสม.
เปลี่ยนแปลง … ถ้าคุณ (กสม.) ยังไม่แสดงบทบาทที ่ทำให้ประชาชน
เชื่อมั่น และใครจะก้าวเข้ามายืนเคียงข้างคุณในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้
เอ้ือต่อการทำงาน” (สัมภาษณ์ KI009, 21 พฤศจิกายน 2564)  

 
เสียงสะท้อนต่อสำนักงาน 
 หากอ้างอิงตามบทบัญญัติตามกฎหมายแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะมีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ และสนับสนุนการทำงานของกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในทุกภารกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเป็นทีมผู้ช่วยหรืออวัยวะที่มีส่วนสำคัญใน
การขับเคลื่อนงานของ กสม. ด้วย นั่นหมายความว่าสมรรถนะของสำนักงานฯ หรือศักยภาพของ
บุคลากรนั้นมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้ว เสียงสะท้อนหรือความคิดเห็นที่มีต่อสำนักงานฯ จึงมีความสำคัญต่อการ
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มองเห็นปัญหาและเจตนารมณ์ที ่ด ีต ่อการยกระดับสำนักงานฯ ให ้เป็นหน่วยสนับสนุนที ่มี
ประสิทธิภาพในการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยจัดแบ่ง
ประเภทเสียงสะท้อนดังกล่าวออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
 

 โครงการสร้างองค์กร  
 โครงสร้างพื้นฐานหรือตำแหน่งแห่งที่ของสำนักงานฯ ในยุคก่อตั้งน้ันมคีวามไม่แนน่อนและ
ผ่านการถกเถียงมากพอสมควร เพื่อให้สำนักงานฯ อยู่ภายใต้หลักการความเป็นอสิระเหมือนกับ
คณะกรรมการ มีผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงให้ข้อมูลว่า 

“เข้าใจว่าช่วงนั้นมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ตอนนั้นมีอาจารย์
จากคณะนิต ิศาสตร์ท ่านหนึ ่งที ่ทำงานเป ็นฝ่ายกฎหมายของพรรค
ประชาธิปัตย์ได้เสนอให้สำนักงานฯ ไปอยู่ในสำนักนายกฯ ซึ่งภาคประชา
สังคมก็ไม่ยอม อยากให้เป็นอิสระ พี ่ได้ทำหนังสือถึงนายกฯ ชวนผ่าน
รัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นเพื่อบอกว่า กสม. ต้องมีความเป็นอิสระและ
ต้องไม่อยู่ใต้ร่มของรัฐบาล… แต่ในท้ายที่สุดมาตกอยู่ที่การให้ข้าราชการที่ 
กสม.เป็นข้าราชการสังกัดรัฐสภา และให้สนง.เลขาธิการวุฒิสภามาเป็นฝ่าย
เลขานุการเริ่มแรกให้ กสม.มาจัดการเรื่องที่ทำงานและระบบงานต่างๆ” ( 
สัมภาษณ์ IKI001, 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งและยังอธิบายเสริมประเด็นวุฒิสภาด้วยว่า 

“ผู ้มีอำนาจรักษาการตามพรบ. 2542 ในตอนแรกถูกเสนอให้เป็น
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ซึ่งเราแย้งไปว่าไม่ได้ จำได้ว่าเราไปทำเนียบ
รัฐบาลทะเลาะกันกับตัวแทนรัฐบาลที่เป็นรองนายกฯ ท่านหนึ่ง จึงได้เปลี่ยน
มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เราก็บอกอีกว่าไม่ได้ องค์กรนี้ต้องเป็น
อิสระจะให้รัฐมนตรีมาเป็นได้อย่างไร และตัวสำนักงานก็ไปขึ ้นอยู ่กับ
กระทรวงไม่ได้ เจรจากันนานจนกระทั ่งเขาบอกให้สำนักงานขึ ้นอยู ่กับ
วุฒิสภาสังเกตว่าตัวสำนักงานนั ้นขึ ้นกับวุฒิสภา ซึ ่งเรายอมรับเพราะ
วุฒิสมาชิกในขณะนั้นมาจากการเลือกตั้ง หลังจากนั้นไม่มีวุฒิสภาจากการ
เลือกตั้งอีกเลย จึงกลายเป็นความผิดพลาดที่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้” (KI012, 
16 พฤศจิกายน 2564) 

 
โครงสร้างถือเป็นแกนกลางและแก่นสำคัญที่จะมีผลต่อความเป็นไปขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

มีการออกแบบโครงสร้างอย่างไร ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นย่อมเป็นเช่นนั้น มีผู้ให้ข้อมูลท่านหน่ึง
ชี้ให้เห็นว่ากระบวนทัศน์หรือทัศนคติต่อการมองสำนักงานฯ นั้น ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การให้
ความสำคัญว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานมีอยู่เพื่อสนับสนุนการทำงานของกสม.ในแต่ละชุดเท่านั้น 
แต่ยังทำหน้าที่เป็น “หน่วยความจำ” (memory bank) ที่สำคัญขององค์กรด้วยเช่นกัน (สัมภาษณ์ 
KI011, 18 พฤศจิกายน 2564) ซึ ่งเมื ่อหน่วยความจำขององค์กรแข็งแรง โครงสร้างหลักของ
องค์กรก็จะแข็งแรงตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นที่กล่าวว่า “ถางหญ้าไป
หน้าแต่หลังรก” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) ความคิดเห็นในลักษณะนี้คือหนึ่งใน
ปัญหาโครงสร้างขององค์กรที่ถูกสะท้อนมากที่สุดกล่าวคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำงานตามวาระน้ันเปรียบเสมือนบอร์ดบริหารที่เข้ามาแล้วก็จากไป โดยแต่ละ
ชุดจะมีสไตล์การทำงานที ่แตกต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า 24 ปีที ่ผ่านมาของสำนักงานฯ กับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจำนวน 4 ชุดนั้น สำนักงานฯ จะเป็นผู้ตั้งรับและปรับตัวให้ทันกับสไตล์
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การทำงานของกสม.เสมอมา และเนื่องจาก “ภารกิจด่วน” ของกสม. ที่มีมาอย่างไม่หยุดหย่อน 
องค์กรจึงมุ่งเน้นต่อการตอบสนองในลักษณะของ “หน้างาน” มากกว่าการปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์กรอย่างแท้จริง ทำให้ปัญหานี้ถูกสะสมมาเป็นเวลาเนิ่นนาน นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของกสม. ใน
ยุคแรก 

ตัวอย่างของเสียงสะท้อนที่มีความชัดเจนต่อคำว่า “หน้างาน” คือการทำงานในรูปแบบของ
อนุกรรมการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ กสม. ที่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และ 
กสม. ชุดแรกได้เลือกใช้กลไกและรูปแบบนี้ในการทำงาน โดยอนุกรรมการ 

“อนุกรรมการ” คือ รูปแบบการทำงานที่เป็นเสมือนตัวช่วยหรือตัวเชื่อมในการทำงาน
ระหว่างกสม. และเจ้าหน้าที่ในยุคแรก เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชาวบ้านผู้ถูกละเมิดสิทธิและกสม. 
และยังคอยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยในเวลานั้นองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและมีเหตุผลในการเลือกใช้
รูปแบบอนุกรรมการตามบทสัมภาษณ์หน่ึงดังน้ี 

“ในชุดนั้นไม่เห็นด้วยกับการตั ้งสาขาเพราะว่าอำนาจของกรรมการ
สิทธิที่มีไม่มากนั้นย่อมปะทะกับอำนาจของหน่วยงานรัฐในทุกระดับ และ
สาขาไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีเครดิตมากพอที่จะดำเนินการ เราจึง
เลือกใช้บทบาทของอนุกรรมการฯ การทำงานของสำนักงานฯ และบวกด้วย
เครือข่ายของผู ้ร ้องเร ียนที ่จะช ่วยกันทำงาน” (สัมภาษณ์ KI004, 14 
พฤศจิกายน 2564)  

แต่เมื่อได้เลือกและมีการใช้รูปแบบอนุกรรมการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
สำนักงานคือความขัดแย้งหรือความขัดกันในมุมมองและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน ดังบท
สัมภาษณ์นี้ 

“...คือเมื่อชาวบ้านมายื่นเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานฯ มันจะมีหลาย
ทางในการปฏิบัติเช่น สำนักงานฯ จะส่งเรื่องไปให้กรรมการ เมื่อกรรมการ
เห็นชอบแล้วส่งไปให้อนุกรรมการอีกวิธีหนึ ่งคือให้สำนักงานฯ ส่งให้
อนุกรรมการ แล้วอนุกรรมการจะพิจารณาเองว่าจะรับหรือไม่รับ มันมีการ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสองวิธีการอยู ่อย่างนี ้ครับ รวมทั้งประเด็นที ่ว่า
สำนักงานฯ จะเป็นคนกลั่นกรองเองว่าจะรับหรือไม่รับ จากสภาพที่เล่ามานี้ 
ทำให้ตอนนั้นมีความขัดแย้งกัน มีบุคลากรในสำนักงานฯ บางท่านไม่เห็น
ด้วยกับการที่กรรมการจะมาทำงานเอง เห็นว่ากรรมการควรทำหน้าที่เป็น
บอร์ด แล้วคนที่ทำงานคือสำนักงานฯ สำนักงานจะตั้งอนุกรรมการหรือไป
สอบสวน ไปหาความจริง แล้วก็เสนอเรื่องให้กรรมการพิจารณา แต่ในฟาก
ของกรรมการก็คิดเห็นไปอีกแบบว่ามันเป็นอำนาจของกรรมการโดยตรงที่
จะสามารถตั้งอนุกรรมการไปลงพื้นที่ ประเด็นนี ้เป็นความขัดแย้งหนัก
ทีเดียว ขัดแย้งกันไปถึงการมีประเด็นการปลดบุคลากรภายในสำนักงานฯ 
เลยครับ…” (สัมภาษณ์ KI015, 17 พฤศจิกายน 2564) 

 
ท่ามกลางสภาพปัญหาความขัดแย้งและความเห็นต่างในวิธีการทำงานในขณะนั้น จึงเกิด

สภาพของการทำงานไปขัดแย้งไปพร้อมทั้งยังเกิดเป็นความคิดเห็นหรือบทสะท้อนที่มีต่อรูปแบบ
อนุกรรมการอย่างหลากหลายทั้งข้อดีและข้อเสีย (อย่างไรก็ตามในโครงสร้างปัจจุบันนี้เรื ่อง
อนุกรรมการได้ถูกถอดออกไปแล้ว แต่สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ในกรณีที่จำเป็น
เท่านั้น) ข้อดีคือการได้สร้างเสริมพลัง (empower) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่ตามมา
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ด้วยข้อเสียเรื่องการขาดการเชื่อมต่อกับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ ที่มีความลึกในประเด็น 
รู้จักพื้นที่ และสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ ซึ่งสามารถเหน็ประเด็นนี้ได้จากความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อดี:  

“(การมีอนุกรรมการเป็นข้อดี) เพราะว่าอนุกรรมการเข้ามาเติมเต็มใน
ส่วนองค์ความรู ้ที ่สำนักงานยังขาด สร้างเครือข่ายการทำงานในพื ้นที่
ผู้เชี่ยวชาญ และช่วยย กสม.ในการขับเคลื่อนให้ทำงานบางอย่างให้กสม.
บรรลุเป้าหมายโดยง่าย รวดเร็ว ประสิทธิภาพ” (สนทนากลุ่มภายใน,27 
มกราคม 2565) 

 
“กสม.ต้องมีอนุกรรมการ ใช้งานอนุกรรมการ … คือ กสม.ต้องมี

หลาย ๆ อนุกรรมการขึ้นมาช่วย เพราะคนของเขาจำกัด เพราะอนุกรรมการ
มีความเชี่ยวชาญ เพราะบางเรื่อง กสม. พูดเองไม่ได้ กสม.อาจโยนให้ NGO 
เข้าไปช่วย ซึ ่งทำให้กสม. ไม่ต้องรับงานร้อนเยอะเกินไป” (สัมภาษณ์ 
KI005,13 พฤศจิกายน 2564) 

 
ข้อเสีย:  

 “การที่เราไม่มีอนุกรรมการอาจจะตัดปัญหาเรื่องความไม่เป็นอิสระ
ของเราได้ เพราะอนุกรรมการก็มาจากหลากหลายส่วนใหญ่มาจาก NGO ซึ่ง
ต้องยอมรับว่า NGO มีหมวกของตัวเอง มีเลนส์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การ
ตัดสินใจในบางเร่ืองอาจะไขว้เขว้ไปได้ อีกอย่างหน่ึงการที่ไม่มีอนุกรรมการก็
จะเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที ่ได ้พัฒนาความ
เชี่ยวชาญ (เจ้าหน้าที่) ต้องมีเทคนิค มีทักษะในการค้นหาองค์ความรู้ เป็น
การพัฒนาการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่เอง” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 
2565) 

 
 “ในส่วนที่เคยทำชุดที่มีอนุกรรมการ ขอใช้คำว่าประโยชน์ทับซ้อน ใน

หลาย ๆ กรณีซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะกำลังเจอกับกสม. 4 นี้ในบางประเด็น
เหมือนกันที่เป็น NGOs มาก ๆ คือ พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกรรมการ ได้
รายงานที่เป็นที่พอใจของตัวเองแล้วถึงจะปล่อยเข้าไปชุดกรรมการใหญ่ 
ตรงนี ้ กระทบอะไร ก็จะมีการกระทบเรื่องเบ้ียเล้ียง มันคือภาษีประชาชนที่
จะต้องเสียไป” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 

 ข้อเสนอเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร 
 นอกเหนือจากข้อคิดเห็นในเชิงวิพากษ์แล้วนั้น เสียงสะท้อนยังได้มีการเสนอแนะถึงข้อควร
ปรับปรุงหรือทางออกในประเด็นโครงสร้างของสำนักงานฯ ด้วย เช่น ข้อเสนอที่ต้องการให้เกิดการ
ทำงานเป็นประเด็นมากกว่าการทำงานเป็นไซโล อย่างที ่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน ประเด็นนี ้ได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มผู้เข้าร่วมมากมาย อย่างไรก็ตามมีการเปรียบเทียบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ขององค์กรแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับ “การปฏิวัติ” องค์กร ดังเช่นความคิดเห็นที่ว่า 
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“ผมเคยเสนอว่าให้ตั้งสำนักงานให้แยกส่วนแบ่งส่วนราชการ โดยการ
ดึง กลุ่มงานในทุกสำนักมารวมกัน … เพื ่อให้เราสามารถตอบได้ว่า
ปัจจุบันเป้าหมายไหน การปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ใน
ประเด็นนี้เราทำมันได้ดีหรือยัง เราขาดเรื่องอะไร ขาดการส่งเสริมเรื่องอะไร 
ขาดการคุ้มครองเรื่องอะไร … มันอาจจะยาก ไม่ชินในตอนแรก เพราะเรา
จะต้อง แตกสำนักออกไปต้องแตกเพื่อนที่อยู่สำนักส่งเสริมด้วยกันแต่มันก็
แยกลาจากเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ไม่ได้ไปในที่ทำงานอื่นแต่แค่ย้ายไปทำงานเพื่อให้
มันดีขึ้น โดยร่วมงานกับคนอื่น ๆ ที่ทำงานเรื่องคุ้มครองที่ ทำเฝ้าระวังและ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565)  

 
  “โครงสร้าง (ขององค์กร) เหมือนติดกระดุมผิดมาเม็ดแรก และผิด

มาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั ้นจริง ๆ แล้วสิ ่งการจัดโครงสร้างใหม่แบบ issue 
based จะรองรับการทำงานของกสม.ได้อย่างจริง ๆ มันก็พิสูจน์มาแล้วว่า
การทำงานต้ังแต่กสม.1 เราทำงานโดยมีเน้ือหาหลักอยู่บนประเด็น (issues) 
เช่นประเด็นเด็ก ประเด็นสิทธิพลเมือง ประเด็นสิทธิสตรี หรือสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เรา ทำงานภายใต้ประเด็นมาตลอดแต่เราให้คน
ที่ช่วยทำงานในสำนักงานเป็น function มันเลยไม่สอดรับกัน คือมันไม่
สามารถสร้างตัวความเชี่ยวชาญและความต่อเนื่อง อย่างที่น้องบอกคือเป็น
จริง สนับสนุนความคิดนี้เลยแต่ว่าคิดว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างยากมากเหมือน
การปฏิวัติ สำนักงานเลย” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565)  

 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในการทำงานจากภายในที่จะต้องอาศัย

ผู้บริหารของสำนักงานฯ ไม่น้อยไปกว่าบอร์ดหรือกสม. รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของงานต่อ
ประเด็นที ่องค์กรจะขับเคลื ่อนและส่งผลสะเทือนต่อสังคมด้วย และในขณะเดียวกันก็สามารถ
สนับสนุนความเชี่ยวชาญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อีกด้วย ดังบทสะท้อน 

 
 “หน่วยที่รองรับบอร์ดกรรมการสิทธิ (จะต้อง) เป็นหน่วยต้อง

เข้มแข็ง ชัดเจน ในการกำหนดทิศทาง กลับเป็นหน่วยที่มีความอ่อนแอกว่า 
เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายด้านบนอาจจะเสียงดังกว่าในฐานะที่เป็นบอร์ด 
ขณะเดียวกันสำนักงานที่มีหัวเป็นเลขาธิการก็ไม่ได้สามารถกำหนดทิศทาง
หรือเป้าหมายระยะสั ้น ยาว ได้ว ่าตัวเองควรเดินไปทางไหนและเล่นใน
บทบาทอะไร เรื่องไหนที่สะท้อน ต ัวเองให ้ได ้ (ด ังน ั ้น) ไม ่ม ีแม ้แต ่แผน
ยุทธศาสตร์ก็จะไม่สามารถกำหนดการทำงานร่วมกันได้ เช่น … แผนแม่บท
ที่ใช้ล่าสุดที่กำลังจะหมดในปี 2565 ยังไม่สามารถประเมินได้เลยว่าจริง ๆ 
วันนี้เราเดินมาถูกทางหรือยัง เราสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อม ๆ กัน 
ได้จริงหรือไม่ มันสามารถส่งมอบผลได้ดีแค่ไหน ตรงน้ีเป็นข้อจำกัดสำคัญที่
ทำให้หน่วยงานในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถเคลื่อนไปด้วยกัน เป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน คนที่จะชี้นำว่าเราจะไปในทิศนี้จุดมุ่งหมายเราต้องการจะ
เป็นอะไร เป็นองค์กรลักษณะไหน องค์กรที่สามารถจะไปตอบชาวโลกได้ว่า
เราสามารถจะทำงานปกป้องสิทธิให้กับประชาชนมากแค่ไหน ตรงนี้ยังไม่
ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565)  
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 “รูปแบบองค์กร (กสม.) เหมือนมีกรรมการสิทธิเป็นบอร์ดแต่ตัว
องค์กรมีโครงสร้างแบบราชการทั่วไป มีผู้บริหารสูงสุดคือ เลขาธิการและ
โครงสร้างที่เป็นผอ. ผอ.กลุ่มและลูกงาน ในส่วนนี้ค่อนข้างมีปัญหา ใน
รูปแบบองค์กรในลักษณะนี้ เนื่องจากว่าตัวเองเคยทำงานอยู่หน่วยงานศาล
มาก่อน สิ่งที่พบ คือ ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ชัดเจน เพราะคนที่มาเป็น
หัวแต่ละชุดเปลี่ยนไปตาม ความนิยมของแต่ละคน อย่างบางท่านอาจเคย
ทำงานในประเด็นเรื ่องเด็ก สตรี ก็จะมาเน้นในเรื ่องนี ้หรือหากสนใจตาม
ประเด็นเรื่องที่ดินก็เน้นในเรื่องที่ดิน แต่ในแบบหนึ่งมันไม่ได้มีการวิเคราะห์
ในสังคมเลยว่าขณะน้ีกรรมการสิทธิเรื่องที่มันมี เราควรจะให้ความสำคัญกับ
เรื่องไหนที่มาก่อน เพื่อจะให้เกิดผลสะเทือน ส่งผลในวงกว้างกับสังคม ให้
เห็นว่ากรรมการสิทธิจริง ๆ แล้วลงไปทำได้จริง เป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด” (สนทนากลุ่มภายใน 27 มกราคม 2565) 

 
 และยังมีประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของสำนักงานฯ และความมั่นคงของบุคลากรดังเสียง
สะท้อนนี้ 
 

“ใจอยากให้สำนักงานฯ เป็นอิสระ แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อาจไม่ยอม 
เพราะเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าต้องมั่นคง เราคิดว่าต้องมีข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น การปรับเงินเดือนให้สูงกว่าทั่วไปมากกว่าเงินเดือนปกติกี่เท่า
ต้องลองคำนวณดู เช่น 1.3 เท่า จะมีกองทุนสวัสดิการเพิ่มเติมไหม ไม่ใช่แค่
สวัสดิการแข่งขันปิงปองหรือกีฬาสีแค่นั้น ถ้าเป็นอิสระแล้วมีความมั่นคง 
มันก็เป็นไปได้” (สัมภาษณ์ KI015, 17 พฤศจิกายน 2564) 

 
 รวมถึงความคล่องตัวในการทำงาน เนื ่องจากการการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้ทำใน
ลักษณะงานประจำที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลา  

“ไม่ควรใช้ตัวชี ้วัดแบบที่ กพร. ออกแบบไว้ ไม่ควรทำให้เป็นระบบ
ราชการอีกองค์กรหนึ่ง และขนาดขององค์กรไม่ควรจะเป็นองค์กรใหญ่ ควร
จะเป็นองค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไปตาม
จังหวะและช่วงเวลา…งานสิทธิมนุษยชนเราไม่อาจใช้โครงสร้างแบบ
ราชการได้ เช่นงานที่ดินแดง เริ่มงาน 5 โมงเย็น เลิก 4 ทุ่มหรือเที่ยงคืน” 
(สัมภาษณ์ KI013, 30 พฤศจิกายน 2564) 

 
 แล้วจะทำอย่างไรให้บุคลากรปรับตัวในการทำงานได้อย่างรวดเร็วตามบุคลิกของ กสม. ที่
เปล่ียนแปลงไปในแต่ละชุด 
 

 “คิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะยังปรับตัวไม่ทัน สังเกตได้จากตั้งแต่ชุดหนึ่ง
ที่ทำงานในแบบถึงลูกถึงคนและทำทุกอย่าง เมื่อเวลาผ่านไป คนใหม่ เข้ามา 
ว ิธ ีการทำงานจะเปลี ่ยนไปสู ่การแบ่งแยกงานกันทำ กลายเป็นแบบ
ตรวจสอบก็ไปตรวจสอบ ส่งเสริมก็ไปส่งเสริม ทำเครือข่ายก็ทำเครือข่าย ไป
ทำประเมินสถานการณ์สิทธิ ์ก ็ไปทำ มีการแยกเป็นแท่งๆ  จึงกลายเป็น
เจ้าหน้าที่รุ่นหลังไม่ได้ซึมซับกับการทำงานในแบบองค์รวม เมื่อชุดที่ 4 จะ
มาทำงานเป็นองค์รวม จึงเกิดทัศนคติอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการ
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ทำงาน แทนที่จะคิดว่าถ้าไปทำแล้วจะได้อะไรหลายอย่าง ซึ่งสมัยนี้องค์กร
ยุคใหม่มันต้องเป็นแบบจิ๋วแต่แจ๋ว เล็กและทำอะไรได้หลายอย่าง แต่ไม่ได้
โทษ เพราะว่าองค์กรมันเป็นแบบนั้นมา คนที่อยู่ในองค์กรต้องปรับตัวไป
ตามกรรมการ ปรับตัวไปตามวิธีการทำงาน เราเป็นหน่วย สนับสนุน ติดตัว
แบบนี ้มา 2 ชุด ชุดหนึ ่ง 7 ปีรวมแล้ว 14 ปีเข้าไปแล้ว แล้ววันหนึ ่งจะ
ย้อนกลับไป ภาพเดิม การทำงานในตอนนี้ของสำนักงานเหมือนยังเป็น
แท่งอยู่ แต่กรรมการบอกว่าไม่ใช่ ทั้งหมด คือภารกิจขององค์กร การออกไป
พบกับผู้คน พบหน่วยงาน พบเครือข่ายจะไปแยกแท่งไม่ได้ อันนี้ถือเป็น
โจทย์ใหญ่ ทำอย่างไรเราจะมีวัฒนธรรมการทำงานที่แบบปรับตัวอย่าง
รวดเร็ว มีความเข้าใจใน ภารกิจ ไม่ใช่ว่าวิถีเคยเป็นแบบนี้ก็จะทำแบบนี้ อันนี้
เรื่องแก้ยากมาก” (สัมภาษณ์ IKI004, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
 ยิ่งไปกว่านั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมีสำนึกและคุณค่าที่ยึดถือในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอย่างไม่แตกต่างกันมากนักก็จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานได้เช่นกัน ดัง
เสียงสะท้อนที่ว่า 
 

“...ภายในองค์กรยังไม่สามารถทำให้เกิดความเป็น unity (เอกภาพ) 
ได้คือยังมีความ contrast (ขัดแย้ง) กันเองอยู่ ต้องถามว่าเรามององค์กร
เป็นอะไร สิ่งที่เป็นตัวแทนที่นอกเหนือจากโลโก้ (logo) หรือประวัติศาสตร์
คืออะไร ยังไม่มีใครสามารถบอกตัวตนได้ว่าวันนี ้เรากำลังทำเพื่อองค์กร
 หรือใครกันแน่ เพื่อประชาชนหรือเปล่า หลายคนทำงานไปโดยไม่มีพื้นฐาน
ทางสิทธิเลย ประชาชนใน มิติของสิทธิมนุษยชนคืออะไรสิ่งเหล่านี้ยังไม่มี
การบ่มเพาะคนในองค์กรที่อยู่กันมา 20 ปี เพราะฉะนั้น  หากพ ู ดถ ึ งส ิ ่ งที่
นำไปมอบผลผลิตให้กับภายนอก เราจะต้องกลับมาดูข้างในด้วย เราเองต้อง
สร้างความ เข้มแข็งหรือ unity (เอกภาพ) เพื่อจะมีความมั่นคงในองค์กร” 
(สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 
 เสียงสะท้อนน้ียังสอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนหน่ึงจากแบบสอบถาม 
 

“การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการเห็นคุณค่าของงานที่ทำนั้นยังเป็นข้อท้า

ทายที่ต้องได้รบัการปรับปรุงแกไ้ขอย่างจริงจัง สำหรับที่นี่ยังไม่มีวัฒนธรรม

องค์กรในแบบทิศทางเดียวกัน อยากให้คนในองค์กรร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง

องค์กรให้เข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ และสัมพันธภาพของเพื่อนร่วมงาน 

ไม่มีคำว่าหัวหน้า-ลูกน้องแบบสมัยเก่า ควรทำงานแบบให้เกียรติและเคารพ

ซึ่งกันและกัน จะได้ร่วมสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างมีความสุข และ

พร้อมที ่จะทำอย่างมืออาชีพตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการเป็น

องค์กรสมัยใหม่”(สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 
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 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในยุคแรกของการก่อตั ้งองค์กร ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ นั ้นมาจากการ

โอนย้าย จึงทำให้การปฏิบัติภารกจิในการเข้าสู่สนามที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
และนำข้อเท็จจริงมาเขียนเป็นรายงานนั้นยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากนัก จึงเกิดสภาพของการ
ทำงานที่ผู้ให้ข้อมูลคนหน่ึงเรยีกว่า “on the job training” 

“ในตอนนั้นเป็นข้าราชการที่โอนย้ายมาจากหลายหน่วยงาน เราจึง
ต้องทำงานกันแบบที่เรียกว่า “on the job training คือยินดีที่จะเรียนรู้ไป
ด้วยกันในระหว่างที่ทำงาน คือการลงพื้นที่ไปทำงานด้วยกัน” (สัมภาษณ์ 
KI003, 14 พฤศจิกายน 2564) 

 
การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริงอย่าง “On the job training” อาจช่วยแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าในตอนนั้นได้ก็จริง แต่ทว่า “สิทธิมนุษยชน” เป็นแนวคิดที่ต้องทำความเข้าใจทั้ง
ด้าน “หลักการ” และ “คุณค่า” ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงพบความไม่เข้าใจในองค์ความรู้ด้านสทิธิ
มนุษยชนเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการทำงานเพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่บ้าง 

ดังนั้นแล้ว การพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จำนวนบุคลากรที่เพียงพอและ
ศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจะเป็นส่วนสำคัญไม่มากก็น้อยในการเป็นหน่วยสนับสนุน
ในการขับเคล่ือนงานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยของ กสม. 

มีเสียงสะท้อนจำนวนมากที่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องบุคลากรว่ายังมีช่องว่างและ
สิ่งที่ควรจะเติมเต็มอีกมากมาย ดังเช่นข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์คนนี้ที่กล่าวว่า 

“ต้องยอมรับเลยว่าข้อจำกัดแรกคือบุคลากรไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกเรื่อง เพราะเรื่องที่มีความเฉพาะมาก ๆ อย่างเช่น 
เรื่องที่ดิน ความจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องของการมีสิทธิในที่ดิน มันเป็นเรื่อง
ของสิทธิที่อยู่อาศัย ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินและการบริหารจัดการที่ดิน 
เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมาย
อนุรักษ์ หรือเรื่องการพิสูจน์ว่าใครอยู่ในพื้นที่น้ันมาก่อน เรื่องของการแปลง
ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน และถึงแม้กสม.จะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญก็ตาม แต่มันมีความซับซ้อน จึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด
ก่อนที่จะให้คนข้างนอกมาทำงานโดยที่กสม.เองไม่มีความรู้ด้านนี้เลย และ
กสม.มีบุคลากรค่อนข้างน้อย ถ้าไม่นับสำนักคุ้มครองกับส่งเสริมที่เป็นสำนัก
หลัก แต่ละสำนักจะมีเจ้าหน้าที่วิชาการประมาณ 10 คน…ศักยภาพของ
สำนักงานไม่ใช่เพียงเรื่องปริมาณของบุคลากร แต่เรื่องของทักษะความรู้
และความเชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิก็เป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งส่วนตัวคิดว่าคนที่มี
ความเข้าใจเรื่องสิทธิจริงๆ นั้นหายาก และที่เข้าใจได้อย่างถูกต้องก็ยิ่งยาก 
ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็ยังมี…เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเอาหลักการมาวินิจฉัย
ได้อย่างมีหลักการและมีความเหมาะสมพอดิบพอดีกับสถานการณ์ ส่วนนี้
เป็นสิ่งที่ยากมาก ” (สัมภาษณ์ IKI002, 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
 โดยในเชิงปริมาณคือบุคลากรไม่เพียงพอนั ้นมีข้อกังวลสำคัญที่ว ่าหากมีการเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรนั้น จะต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการทำงานเชิงรุกของก
สม. เพราะมิเช่นนั้นแล้วการทำงานเชิงรุกแบบที่ขาดอัตรากำลังคนก็จะวนกลับไปสู่โครงสร้างองค์กร
แบบเดิม คือ การไม่สามารถเคลียร์คำร้องได้ (เหมือนในกสม.ชุดที่ 1) 
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“เรา (องค ์กร) มี เจ ้าหน ้าที ่จำกัด บวกกับ 2 ปีท ี ่ผ ่านมา ด ้วย
สถานการณ์โควิด การจัดสอบข้าราชการก็ดีเลย์มา เท่ากับว่ามีข้าราชการ
เกษียณไปทั้งหมด 2 ปี และไม่มีตำแหน่งเข้ามาแทน … สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
คือเจ้าหน้าที่ไม่พอ มีการดึงตัวเจ้าหน้าที่ออกไปประจำตรงนี้เพื่อเกลี่ยคนให้
สามารถดำเนิดการได้ ตรงนี้ก็มีผลกระทบต่อ เจ้าหน้าที่ด้วย และส่งผลต่อ
การทำงานเช ิงร ุก ในกสม.4 บางท ีถ ้ า เป ็นการทำงานเช ิงร ุกแล ้วมี
ประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่คำนึงถึงคนที่มีด้วย ไม่อย่างนั้นแล้ว มัน
จะเกิดภาวะเดียวกับกสม.1 กสม.2 คือคำร้องที่ค้างคา” (สนทนากลุ่มภายใน
, 27 มกราคม 2565) 

  
 เช่นเดียวกับเรื่องความเช่ียวชาญของบุคลากรในองค์ความรู้และเรื่องภาษาต่างประเทศ 
 เสียงสะท้อนหนึ่งจากภายในสะท้อนให้เห็นว่าหนึ่งในสิ ่งที ่เป็นอุปสรรคสำคัญในการ
ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน คือ ภาษา เนื่องจากเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารภาษาอังกฤษ และ
ยังมีการอัพเดทในทุก ๆ ครั้งที่มีการประชุมสหประชาชาติ 

“องค์ความรู้เรื ่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่รัฐไทยเป็นภาคี ไม่ได้อยู ่แค่ในอนุส ัญญาแต่มันปรากฏอยู ่ใน
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ไทยร่วมเป็นภาคี ปัญหาคือพวก
เอกสารพวกนี้ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย มีแต่ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่” 
(สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 
 รวมถึงแบบสอบถามสะท้อนความคิดเห็นดังนี้  

-  ควรสอบคัดเลือกบุคคลากรทุกตำเเหน่งอย่างจริงจัง วัดที่ความสามารถ 

 - ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นควรมีความรู้ความสามารถในงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำได้ 

-  การสร้างความเช่ียวชาญในประเด็นสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

ใหม่ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 

 - ต้องมีเครื ่องมือในการทำงานที่มากยิ ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในงาน 

-    ต้องทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน และมุ่งผลที่เป้าหมาย

ของงาน 

- ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชน

อย่างแท้จริง 

- การเอาจริงเอาจังกับการประเมินศักยภาพบุคลากร การตระหนักว่าได้รับ

ค่าตอบแทนมากกว่าหน่วยงานภาครัฐปกติดังนั้นจะต้องทำประโยชน์ให้ได้มากกว่า

ทั่วไป 

 
 และด้วยเหตุที่องค์กรนี้ทำงานในเนื้อหาสาระเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงมีบางเสียงสะท้อนที่
เสนอให้บุคลากรในองค์กรสามารถรวมตัวหรือรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานได้ เพื่อให้เกิด
ดุลอำนาจและความหนักแน่นในการนำเสนอหรือเรียกร้องประเด็นต่าง ๆ 

“สิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นคือในอนาคตสำนักงานจะต้องตั้งสหภาพ
พนักงานขึ้นมา จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ แต่สปิริตของตัวพนักงานจะต้อง
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กล้าพูด เราไม่ทำงานอยู่ ภายใต้ความกลัว แต่เราต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเรา ถ้า
เราเห็นอะไรที ่ไม่ถูกต้อง เราต้องกล้าพูดเราต้องกล้าทำ กล้าเสนอแนะ” 
(สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 

ถึงอย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ จากคำถามในแบบสอบถามเรื่องเหตุผลและแรงจูงใจที่เลือกมาทำงานใน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเหตุผล

ที่ว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุด รองลงมาเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงในอาชีพ และ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขณะที่มีเพียง 6 คนเท่านั้นที่เลือกเพราะ

เหตุผลสอดคล้องกบัวุฒิการศึกษา 

 

 ระเบียบราชการและการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI)  
 แม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะถูกออกแบบมาให้เป็น “องค์กรอิสระ” แต่
สำนักงานฯ ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกออกแบบและจัดตั้งตามหลักการ
ความเป็นอิสระแบบสมบูรณ์เช่นเดียวกับ กสม. ฉะนั้นแล้ว สำนักงานฯ จึงยังคงเป็นหรือยังคงมี
กลิ่นอายของ “ความเป็นระบบราชการ” ที่มีความเกี่ยวข้องและผูกพันกับตัวบทกฎหมาย ขั้นตอน
การปฏิบัติ วิธีคิด และวัฒนธรรมราชการกระแสหลักอยู่ไม่มากก็น้อย จึงได้เกิดเป็นเสียงสะท้อนใน
เรื่องระเบียบราชการและวิธีการปฏิบัติงานบางอย่าง เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่คล่องตัวในการ
ลงพื้นที่และการเชิญวิทยากร และบางอย่างยังส่งผลต่อสวัสดิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อีก
ด้วย ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนต่อไปนี้ 

 
“เคยมีสมัยหนึ่งที่ทำเรื ่องที่ดินคือนั่งเครื ่องบินไป หลังจากนั้นนั่ง

แทรกเตอร์เข้าไปในจุดที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนของชาวบ้าน ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง 
และกลับอีก 2 ชั่วโมง … เพิ่งรู้ว่าสมัยที่ลงพื้นที่กับรถยนต์ แต่รถยนต์นั้นไม่
มีแม้กระทั่งประกันภัย ตอนแรกไม่ให้เบิกค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ให้เบิกได้
แค่ค่าบขส. ที่เหลือเกลี่ยเอาเอง ต่อมาจึงเบิกค่าเครื่องบินได้” (สนทนากลุ่ม
ภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 
 “…พอเราต้องขอเอกสารที ่จะต้องใช ้ในการเบิกจ่ายเงิน เช่น 

ค่าตอบแทนวิทยากรทาง กสม. ต้องการเอกสารที่เป็นฉบับจริงใช่ไหมครับ 
(ในการทำงานกับวิทยากรต่างประเทศ)จะต้องใช้ลายเซ็นจริง ๆ …. ซึ่งพอ
เอาเข้าจริงแล้ว เขา (วิทยากร) ก็ต้องกังวลเรื ่อง Privacy (ความเป็น
ส่วนตัว) ของเขาว่า เอกสารของเขาที่กำลังจะให้มานั ้นจะถูกส่งไปที่ไหน” 
(สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 
“…สำนักงานต้องสนับสนุนงานให้ได้ ไม่ใช่สำนักงานมีหน้าที่ทำตัวให้

เป็นอุปสรรค อุปสรรคในที่นี่หมายถึงการทำงานภายใต้ระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุหรือ ระเบียบการเงินหรือระเบียบอื่น ๆ ทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคให้
คนทำงานไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ ยกตัวอย่างเช่น รถตู้ของกรรมการ
สิทธิเป็นรถที ่ติดเครื ่องเสียงก็ไม่ได้ ต ิดฟิลม์กรองแสงหนาไปก็ไม่ได้
พวงมาลัยเป็นพวงพาวเวอร์ก ็ไม ่ได ้ เพราะมันเพื ่อความสะดวกสบาย 
ประกันภัยรถก็เป็นประกันชั้นสาม เคยคุยกับคนขับรถ เขาบอกว่าถ้าเกิดมี
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ปัญหาคนขับต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเดินทาง 
คนขับบอกว่าถ้าเป็นกลางคืนจะไม่เดินทาง มันอันตราย หรือถ้าขับรถไป
เหนื่อยๆ คนขับบอกว่าไม่ไปต่อแล้วมันเหนื่อย กลัวจะเกิดอันตราย เพราะว่า
เขาต้องรับผิดชอบเอง ทำไมรถทำประกันชั้นหนึ่งไม่ได้ โดยระเบียบไม่ให้” 
 ( สัมภาษณ์ KI015, 17 พฤศจิกายน 2564) 

 
“...การลงพื ้นที่ม ันจะมีระเบียบใด ๆ มาคลุมให้มากมาย จะต้อง

ปรับแก้ให้ผู้ปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ น้อง ๆ ที่ต้องสนับสนุนสามารถ
ทำงานได้คล่องตัวและมีแรงจูงใจ อันนี้พูดในภาคราชการ แต่ความจริง ข้อดี
ของราชการคือมันก็มีอะไรที่ชัดเจนลักษณะที่ต้องตรวจสอบเป็นรูปธรรม 
ตรงนี้ค่อนข้างสามารถตอบโจทย์ได้ในหลายๆเรื่องของความโปร่งใสบาง
ประการ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าโปร่งใสทุกเรื่อง ถ้าไม่มีอะไรที่มาเป็นกรอบเลย
มันก็จะค่อนข้างเป็นไปตามแนวคิดสไตล์แต่ละคนไป” (สนทนากลุ่มภายใน, 
27 มกราคม 2565) 

 
รูปแบบหนังสือราชการ 
ผู้ปฏิบัติงานสะท้อนเรื่องการแก้หนังสือราชการที่ให้ความสำคัญกับความรูปแบบมากกว่า

เนื้อหาของงาน ส่งผลให้งานล่าช้ารวมถึงปัญหาเรื่องการสิ้นเปลืองวัสดุสำนักงานจำนวนมาก  
 

“เคยแก้หนังสือราชการข้อความ (จำนวน) 15 ครั้ง หนังสือที่ควรจะ
ออกตั้งแต่กรกฎาคม ไปออกพฤศจิกายนกับปลายธันวาคม ….  คุณสนแต่
ในแง่ความเป็น Format แต่สุดท้ายถามว่ามัน reflect กับการทำงานที่
จะต้องทำที่เป็นหัวใจหลักของการทำงานหรือไม่…. เรื่องเดียวแก้เอกสาร 
15 ครั้ง … กระดาษหมดไป 6 รีม 600 กว่าแผ่น” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 
มกราคม 2565)  

 
 อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้สะท้อนว่าอาจไม่ใช่ปัญหาในเรื่องระเบียบราชการ

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยการเปรียบเทียบกับกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกัน
แต่มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องการลงพ้ืนที่  
 

“ตัวเองโอนย้ายมาจากกระทรวงการต่างประเทศ… มองเห็นว่าจริงๆ 
แล้วระบบราชการมันไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะที่กระทรวงการต่างประเทศก็
ใช้ระบบราชการเหมือนกัน แต่เขามีกระบวนการทางเอกสารที่ค่อนข้างล่ืน
ไหลมากเลย ส่วนระเบียบราชการ จริง ๆ แล้วเราเป็นองค์กรอิสระ เรา 
(กสม.) มีความคล่องตัว (flexible) มากกว่ากระทรวงการต่างประเทศด้วย
ซ้ำ แต่กระทรวงการต่างประเทศก็สามารถเบิกจ่ายในต่างประเทศได้ และ
สามารถทำงานข้ามประเทศทั่วโลกได้”  (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 
2565) 
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การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) 
 ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนว่าการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน โดยใช้กรอบ
เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมีความกดดันในการทำงานต่อภาระหน้าที่และกรอบระยะเวลา ซึ่งไม่เอื้อต่อ
การทำงานทั้งการเขียนคำร้อง ลงพื้นที่ ตรวจสอบ และการปิดเคสที่สามารถสิ้นสุดได้ในระยะที่กสม. 
กำหนดไว้ในระเบียบ ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนนี้ 
 
   “กับเรื่องระยะเวลาที่มันบีบคอเจ้าหน้าที่…ยิ่งตอนนี้เรามีปัญหาคือ

เรามีตัวชี้วัดกรอบเวลาซึ่งมาครอบ ช่วงยุคสมัยกสม.1 และ 2 ยังไม่มีกรอบ
เวลา (การทำงาน) ภายใน 90 วัน ซึ่ง เป ็นระเบียบภายในที ่กรรมการ
สร้างข้ึนมา” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 

 รูปแบบการสื่อสารในองค์กร (พื้นท่ีการทำงาน-พ้ืนที่ส่วนตัว) 

 และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
 อีกหนึ่งเสียงสะท้อนสำคัญจากวงสนทนากลุ่มภายใน (27 มกราคม 2565) คือ เรื่อง
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่มักนิยมใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสั่งงาน ทำให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกเรื่องพื้นที่ทำงาน และพื้นที่ส่วนตัว สอดคล้องกับแบบสอบถามเรื่อง การรักษาดุลยภาพ
การทำงานและชีว ิตส่วนตัว ผู ้ตอบแบบสอบถามสะท้อนมุมมอง บุคลากรส่วนใหญ่ที ่ตอบ
แบบสอบถามสามารถแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนได้และครอบครัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (23 ราย) ซึ่งน่าจะมาจาก มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบ่อยครั้ง ในขณะที่
เสียงสะท้อนเร่ืองการความเครียดจากงานที่ต้องรับผิดชอบมีสูงมาก มีผู้ตอบข้อนี้ถึง 14 ราย  

“ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการที่เอาประกาศคำสั่งทุกอย่างใส่ในไลน์ 
(Line) เพราะการที ่ใส่ในไลน์นี ้  หนึ ่งมันเป็นไลน์ที ่เป ็นพื ้นที ่ส ่วนตัว 
(personal space) ของแต่ละคน คือมีไว้เพื่อการสื่อสารไม่ใช่มีไว้เพื่อการ
ส่ังงาน” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

  
 “การบริหารจัดการภายในของสำนักงานจะเป็นคำสั่งทางไลน์ส่วน

เยอะ เนื่องจากว่าเป็นไลน์ส่วนตัวไม่ใช่ไลน์รุ่นใหม่ที่อัพ ตอนนี้มันกลายเป็น
ไลน์ที่ทำงานแล้ว เวลาที่ลงเวลางาน เข้างานออกงานก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย 
นอกจากนี้ยังมีคำสั่งด้วย สมมติเราหากเราไม่ได้อ่านในไลน์กลุ่ม ข้อความก็
ค้างไปที่ 30-40 ข้อความ มันเลยเป็นการออกคำสั ่งที่ไม่ทางการมาก” 
(สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565)  
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ภาพที่ 12 แสดงการรักษาดลุยภาพการทำงานและชวีิตส่วนตัว 

 
 การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

การใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Slack, Notion, Drop box, Cloud, Google doc เพื่อช่วยลด
ปัญหาจากเอกสาร รวมถึงการสื่อสารในองคก์ร ดังเสียงสะท้อนต่อไปน้ี 

 
“จรงิๆ เราอาจจะต้องพัฒนาไปถึงขั้นที่อาจจะต้องดึงตัวแอปพลิเคชัน 

อย่างเช่นตัว Slack อย่างเราเองก็จะใช้ Notion ถา้มันเสียเงนิเราก็ใช้ในแบบ
องค์กร Organization มันจะสามารถทำได ้กระทั่งแบบว่า Schedule จะได้
เห็นว่าตารางงานแต่ละคนเป็นอย่างไร …เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นจะต้องส่ง
เอกสารเป็นร้อยหน้า คิวอาร์โค้ดมี … ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อลดภาระ
ในการแก้เอกสารไม่ว่าจะอีกกี ่สิบพันรอบ หรือระบบเซ็นเอกสารให้เป็น 
Electronic signed” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565)  

  
 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบันทึกข้อความที่แจ้งเวียนภายใน โดยอาจปรับให้มี
ความเป็นทางการลดลง และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น การใช้ทวิตเตอร์แทนบันทึกข้อความ 

“ผมอยากเสนอวิธีการแก้ปัญหา เกี่ยวกับบันทึกภายใน ปรับให้มัน
เป็นทวิตเตอร์ประหยัดเวลา และประหยัดกระดาษไปได้ระดับหนึ่ง” (สนทนา
กลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 

 เสียงสะท้อนจากภูมิภาค 
 การขยายพื้นที่และช่องทางการทำงานอย่างเป็นทางการของ กสม. ออกสู่พื้นที่ต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยถือเป็นสิ ่งที่ดีในการตอบสนองต่อการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่
รวดเร็วและตรงเป้าหมาย หากแต่ศูนย์ฯ เหล่านั้นยังมีข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที ่มากนัก และจากเจตนารมณ์ดีที ่ท ุกคนอยากมีส่วนร่วมพัฒนา
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ดีขึ้นผ่านหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง แต่ดู
เหมือนจะทำอะไรได้ไม่มากนัก ดังเช่นเสียงสะท้อนต่อไปนี้ 
 
 ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่  

“เรื่องเงินเดือนนะครับ พวกผมจะต้องทำเงินเดือนทุกสิ ้นเดือนใน
ฐานะลูกจ้าง บางเดือนผู้ที่ทำเอกสาร เขาลาหรือเขาอาจจะไปราชการ ทำให้
ปกติพวกผมต้องส่งเงินเดือนภายในวันที่ 20 อาจจะต้องเรว็กว่าปกติ ตาราง
มันจะไม่ค่อยตรงกันนะครับ สมมติใครส่งช้า หรือน้องคนไหนไม่ได้ดูข้อความ
ในไลน์กลุ่มอาจจะต้องได้รับเงินเดือนเลทไป อันนี้คือบางทีเงินเดือนมนัอยู่ที่
ผู้บังคับบัญชาที่ต้องเซ็นตรวจให้เรา สองบางทีเงินเดือนที่เป็นปัญหาเนี่ยก็
คือเดือนสุดท้ายในระหว่างคาบเกี่ยวกับการต่อสัญญา เงินเดือนเราจะไม่ได้
ภายในเดือนนั้น ยกตัวอย่างเช่นเดือนกันยาจะเป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณใช่
ไหมครับ เราจะไม่ได้เงินเดือนเดือนกันยา เราจะได้เง ินเดือนของเดือน
กันยายนก็คือเดือนตุลาคมมันก็จะทำให้เงินเดือนมันเลื่อนไป” (สนทนากลุ่ม
ภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 
 ความคาดหวังของประชาชนต่อการมีศูนย์ฯ ของ กสม. ในมหาวิทยาลัย  

ความคาดหวังของประชาชนที ่ต้องการให้ศูนย์ฯ เป็น “ที ่พึ่ง” จากการโดนละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือการขอคำปรึกษา โดยไม่ต้องเข้าร้องเรียนที่สำนักใหญ่ สะท้อนประเด็นที่สำคัญ คือ 
อำนาจและบทบาทของศูนย์ภูมิภาคที่มีความไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไม่สามารถรับเรื่องได้
โดยตรง ทำหน้าที่เป็นเพียงไปรษณีย์ส่งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเท่านั้น ส่งผล
ให้เคสต่าง ๆ ที่ถูกร้องเรียนมาช้าไปหรือไม่ทันท่วงที 

 “อย่างเรารับเคสมาว่ามีการซ้อมทรมานอยู่ในค่ายทหาร พบว่า
ผู้เสียหายมีอาการเหมือนได้รับบาดเจ็บ แล้วมาร้องเรียนที่เราแล้ว ญาติ
อยากให้เจ้าหน้าที่มาเห็นด้วยตัวเอง ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยตัวเอง เรา
จะต้องส่งเรื่องไปที่กรุงเทพก่อน กว่าเรื่องจะมาก็ไม่มั่นใจว่าแผลหรืออาการ
ที่เกิดขึ้นมันจะหายไปแล้วหรือเปล่า มันกลายเป็นว่าเราทำงานช้าไป …พอ
ปรึกษาไปทางเจ้าหน้าที่ที่กรุงเทพ เขาก็จะแนะนำว่าให้เราแนะนำผู้ร้องว่าให้
ทำหนังสือถึงค่ายว่าขอให้นำตัวผู้เสียหายไปรักษา ซึ่งผู้เสียหายกับผู้ร้องไม่
มั่นใจในการรักษาตัวในค่าย เป็นไปได้เขา (ผู้เสียหายและญาติ) ก็อยากให้มี
การนำส่งตัวไปโรงพยาบาลนอกค่ายมากกว่า  และเป็นไปได้เขาอยากให้
เจ้าหน้าที ่มาเห็นสภาพตอนนั ้น…” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 
2565) 

 
 “ล่าสุดเม่ือส้ินปีที่แล้วมีนิสิตมาร้องเรียนเร่ืองผู้บริหารบูลลี่นิสิต ผม

ส่งเรื่องให้นิสิต ประมาณสักก่อนปีใหม่ ประมาณกลางธันวา จนป่านนี้เรื่อง
ยังไม่ออกมาเลย แต่เหมือนมีพี่เจ้าหน้าที่โทรไปหาน้องแล้วว่าบอกว่าอยู่ใน
ขั้นตอน ทางนิสิตเขามองว่าศูนย์เป็นที่พึ่งของเขา มันน่าจะเกิดการเคลื่อน
ค่อนข้างเร็วเพราะศูนย์ไม่ได้อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยด้วย ก็แปลว่ายังมีความ
คาดหวังอยู ่ว่าศูนย์จะเคลื ่อนประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิ แต่เรื่องความ
ล่าช้าอาจจะเป็นปัญหามากที่ทำให้เขารู ้สึกว่ามันช้ามาก” (สนทนากลุ่ม
ภายใน, 27 มกราคม 2565) 
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สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนตั้งคำถามต่อการดำรงอยู่ของศูนย์ฯ ภูมิภาค และเปรียบเทียบ

ศูนย์ฯ ภูมิภาคด้วยคำว่า “ขยะ” เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือทำหน้าที่ผ่อนหนักเป็นเบา
ให้กบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้จริงดังคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯท่านหน่ึง 

 “มันก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าศูนย์มีไว้ทำไม และในช่วงระยะเวลาที่
ผ่าน … มีกระดาษออกมาติดที ่หน้าศูนย์ด้วย เป็นกระดาษเอสี่จำนวนนึง 
บอกว่า ศูนย์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย หรือเวลาขึ้นไปไฮด์ปาร์คของเด็ก หรือ
เวลาที่ภาคสังคมที่เขาบอกว่าศูนย์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย คือมีตั้งไว้เฉยๆ 
อย่างล่าสุดไปเวทีภาคสังคม เขาบอกว่า กสม. หรือว่าศูนย์เนี่ยเป็น “ขยะ” 
คือเขาพูดคำนี้ ซึ่งเราเองก็ค่อนข้างขัดแย้งอยู่ เพราะเราอยากเต็มที่ที่จะช่วย 
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง  แล้วในระยะเวลาที่ผ่านมา
ศนูย์คือเข้าใจว่าเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้น คือพอผลงานที่มันออกมา
 มันกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเป็นเหมือนปรึกษากฎหมายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น” 
(สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

 
เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงาน คือ อยากทำอะไรมากกว่านี้ และสะท้อนปัญหาเรื่องขอบเขตและ
ความไม่ 

ชัดเจนของศูนย์ฯ ที่ต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัย   
 

 “บางอย่างมันควรที่จะเชิงรุกได้ คืออันนี้ก็เคยตั้งคำถามนะคะว่า ตัว
ศนูย์เองเมื่อเกิดการละเมิดเม่ือเราเห็นการเละเมิดแล้วเนี่ยศูนย์ทำอะไรได้บ้าง
ในการละเมิดที่มันจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกับตัวนักศึกษาในพื้นที่เองที่เราเอง
ที่ต้ังอยู่ในกลางมหาวิทยาลัยจริง ๆ แต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เลย หรือว่า ใ น
ส่วนของจังหวัดอื่น ๆ ที่เขาโดนละเมิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้าง 
หรือเรื่องต่าง ๆ ที่เรา มองเห็นแล้วทำอะไรได้บ้าง” (สนทนากลุ่มภายใน, 
27 มกราคม 2565) 

 
  “คือถ้ามองไปถึงจุดที่อยากทำอะไรได้บ้าง คืออยากให้ตัวเราเองมีตัว

ชัดเจนว่าเราทำอะไรได้บ้างมากกว่า คือบางทีมันเหมือนเรารอรับแค่เรื่อง
ร้องเรียนใช่ไหม แล้วถ้าเขาไม่มาร้องเรียนกับเรา เรา จะเดินดุ่ม ๆ เข้าไป 
เขาไม่ได ้เช ื ่อใจเราขนาดนั ้น ค ือเราเข้าไปเข้ามองว่าเราเป็นขยะ หรือ
แม้กระทั ่งเวลาที่มีการจัดม็อบเราเข้าไปเขามองว่า เฮ้ย!มาทำไม ซึ ่งมัน
กลายเป็นว่าพอมันไม่ชัดเจน เขาไม่รู้ว่า คุณมาทำอะไร แล้วตัวเราเองก็ไม่รู้
ว่าแล้วเราจะมาทำอะไร มันก็เลยกลายเป็นว่าจุดระหว่างตรงกลาง หรือว่า
จุดที่มันคอนเนคเชื่อมกันแล้วให้มันเดินไปต่อมันจะยังไง เพราะว่าถ้ามันไม่
ชัดเจนทิศทางมันก็ไปไม่ได้” (สนทนากลุ่มภายใน, 27 มกราคม 2565) 

บทสรุปสิ่งที่คนนอกและคนในอยากเห็น 
 สิ่งท่ีคนในอยากเห็น 3 ด้าน 

1. ด้านโครงสร้าง การขับเคลื่อนการทำงานด้วยประเด็น (Issue based function) และ

ระเบียบที่ยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการทำงานที่มีความคล่องตัวในการเข้าถึงประชาชน 
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2. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ความเชื่อมั่นจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชน 

บทบาทที่ชัดเจนของศูนย์ในการตอบสนองต่อการปกป้องและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่าง

แท้จริง การบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร การลำดับความสำคัญของงาน โดยมีใจความสำคัญอยู่ที่การ

ตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทันท่วงที ไม่ใช่ในรูปแบบของเอกสาร รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับงาน 

3. การสนับสนุนบุคลากร ได ้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น 

ภาษาอังกฤษ การอัพเดทความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน การมีห้องทำงานที่เอื้อต่อรูปแบบการทำงานที่

ขับเคลื่อนด้วยประเด็น (Issue based function) การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว รวม

ไปถึงการกล่าวถึงการจัดต้ังสหภาพแรงงานด้วยเช่นกัน 

 สิ่งท่ีคนนอกอยากเหน็ 3 ด้าน 
1. ด้านโครงสร้าง ความร่วมมือและความเป็นพันธมิตรกับองค์กรภาคสังคมหรือ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ กสม.ประจำ

จังหวัด และการจัดต้ังศาลสิทธิมนุษยชนที่แยกออกจากศาลเดิม  

2. ด้านการบริหารจัดการ ปกป้องคุ้มครอง การแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนต่อสาธารณะใน

การแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดและเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การอุด

ช่องว่างอำนาจเหนือการแทรกแซง และลดวัฒนธรรมความเกรงใจ การสร้างโอกาสในการทำงาน

กับองค์กรที่มีหลักการ (Core value) สอดคล้องกัน เช่น ศาล ตำรวจ อัยการ กรรมาธิการชุดต่าง ๆ 

รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม การรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่เร่งด่วนจะต้องมีช่องทางเร่งด่วน 

(fast track) ที ่แยกออกจากช่องทางปกติ การที ่บุคลากรในส่วนภูมิภาคสามารถสื่อสารภาษา

ท้องถิ่นได้  

3. การบริหารจัดการ ส่งเสริม การส่งเสริมให้สังคมรับรู ้และเข้าใจในหลักการสิทธิ

มนุษยชนสากล การจัดให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนในการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การทำงานสิทธิ

มนุษยชนศึกษากับต้นน้ำของกระบวนยุติธรรม เช่น โรงเร ียนกฎหมาย และการเสริมพลัง 

(empower) ให้กับผู้ถูกละเมิดและสังคม  
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บทท่ี 5 

ก้าวต่อไปขา้งหน้ากบัความคาดหวังบนบ่าของยักษไ์ม่มีกระบอง 

 บทนี้กล่าวถึงการเข้ามาสานงานต่อของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดที่ 4 บนความท้าทาย

รอบด้านทั้งสถานการณ์ทางการเมอืงแวดล้อม และภารกิจที่ต้องกอบกู้ฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่หายไป

จากสังคมอย่างมาก อย่างไรก็ดี การเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนโลโก้คืนนับเป็นความ “ใจชื้น” ของสังคม

ที่กำลังเฝ้ามองว่าคณะกรรมการชุดที่ 4   จะกลับมาทำหนา้ที่เป็นความหวังให้สังคมไทยได้หรอืไม่ 

ก้าวต่อไปข้างหน้ากับความคาดหวังบนบ่าของยักษ์ไมม่ีกระบอง  
 จากบทสำรวจเหลียวมอง 2 ทศวรรษที่ผ่านของกสม. เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของความ

คาดหวังให้กสม. ได้ดำรงอยู่ในประเทศไทยอย่างมีตัวตนและทำหน้าที่ได้ดีตามเจตนารมณ์ของการ

ก่อตั้งในการเป็นกลไกหนึ่งเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ ความคาดหวังเหล่านี้มีสุ้ม

เสียงแห่งการรอคอยการกลับมาทำหน้าที่กสม. อย่างสง่างามอีกครั ้งหนึ่ง โดยเฉพาะเมื ่อผู ้ให้

สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้มีโอกาสสะท้อนอนาคตที่อยากเห็นจากกสม. โดยมีคำสำคัญที่

เชื่อมโยงถึงบทบาทของกสม. คือ การทำหน้าที่เป็นกระบวนกรที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทุกฝ่ายใน

สังคม (facilitator) ซึ่งน่าจะเป็นบทบาทที่ดีกว่าการโชว์ออฟในฐานะ “พระเอก” ที่ทำงานคนเดียว 

เพื่อยกระดับขับเคลื่อนในเชิงนโยบายมากกว่าการทำงานในรายกรณี รวมถึงการเป็นที่พึ่งให้กับผูถู้ก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมได้  ดังรูปภาพ  

 

ภาพที่ 13 แสดงบทบาทและความคาดหวงัของ กสม. ในอนาคต 

 อย่างไรกต็ามสิ่งสำคัญที่สงัคมจะต้องทำความเข้าใจ คือ บทบาทหน้าที่ของกสม.ที่ถึงแม้จะดู

ว่ามี “อำนาจ” ในบางอย่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วกสม.เองก็ไม่ได้มาพร้อมกับอำนาจที่ “ล้นฟ้า” 

ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กสม.ถูกคาดหวังต่อประชาชน ประชาสังคม สังคม และรัฐต่างกันไป ผู้ใหส้มัภาษณ์
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รายหนึ่งสะท้อนความเข้าใจของสังคมต่อบทบาทหนา้ที่ของกสม. ว่า กสม.มักจะถูกมองว่าเป็น NGO 

หรือหัวหน้า NGO แต่บทบาทหน้าที่ของกสม.นั้นเป็นผู้ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล (regulator) ซึ่ง

หมายถึงภารกิจด้านการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนนั่นเอง 

“สิ่งที่ท้าทาย คือ คนไม่รู้จัก (กสม.) และเราต้องพูดว่ากสม. ไม่ใช่ NGO 

และไม่ใช่หัวหน้า NGO … เขาไม่รู้ว่ากสม. คืออะไร และทำหน้าที่อะไร เวลาคน

เชิญไปพูด เขาคิดว่าเราเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาล กสม.

ไม่ใช่กรุมคุ้มครองสิทธินะ … จนมาวันหนึ่งมีคนมาถามว่ากสม. เป็น regulator 

(หน ่วยงานกำก ับดูแล) ใช ่ ไหม ก ็ เลยตอบว่าใช ่” (ส ัมภาษณ์ KI002 12 

พฤศจิกายน 2564) 

 

 กสม. ในฐานะกระบวนกร (facilitator) 
 งานวิจัยพบว่าความคาดหวังของประชาชนและสังคมที่มีต่อกสม. นั้นมีความหลากหลาย 

หากพิจารณาถึงความเป็นไปได้นั้นกสม. เองก็ไม่ใช่สถาบันที่สมบูรณ์แบบนัก แต่สิ่งที่กสม. จะทำได้

ตามอำนาจหน้าที่ คือ บทบาทหน้าที่การเป็นกระบวนกร  (facilitator) โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึง

เหลียวหลังมอง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาของกสม. นั้นในกรณีที่ประสบความสำเร็จนั้นอาจไม่สามารถ

กล่าวอ้างได้ว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลงานของกสม.แต่เพียงผู้เดียว สิ่งนี้ยืนยันให้

เห็นว่ากสม.ต้องทำงานกับเครือข่าย เปิดพื้นที่ ให้ข้อมูลกับหน่วยงาน พัฒนา จัดทำเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบายต่อรัฐบาล ติดตามผล เพื่อสร้างการปกป้องคุ ้มครองกับคนในรัฐเรื่องการปกป้องสิทธิ

มนุษยชน รวมทั ้งการหนุนเสริมความรู ้ (empowerment) ให้กับประชาชนในเข้าใจเรื ่องสิทธิ

มนุษยชน และผ่อนคลาย (cool down) อุณหภูมิความร้อนแรงของสังคม  นอกจากนี้คุณค่าสำคัญ

ของกระบวนกร (facilitator) ของกสม. คือ คุณค่าในงานคุ้มครองปกป้อง รวมถึงอำนาจในการเรียก

พยานมาตรวจสอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานงานทำไม่ได้ 

 “กสม. ไม่ใช่พระเอก ไม่ใช่ฮีโร่ แต่จะต้องเป็นผู้ที่เอื้อให้สังคมขับเคลื่อนได้ 

โดยที่เราต้องสร้างเงื่อนไข ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมให้กับภาคส่วน

ต่าง ๆ ให้พิทักษ์และปกป้องสิทธิของเขา กสม.ไม่ใช่เทวดา ที่จะมาปกป้องสิทธิ

ให้ทุกคนหรอก แต่คุณ (กสม.) ต้องสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในภาคส่วน

ต่าง ๆ และยืนยันในเรื่องสิทธิ กสม.ต้องเร่งให้มันเกิดการเข้าถึงสิทธิ มันเป็น

ภารกิจที่ที่สำคัญที่กสม.จะต้องตระหนัก ไม่อย่งนั้นแล้วมันก็จะเป็นองค์กรที่ไม่มี

ประโยชน์ มันก็ได้แค่เอาไว้โชว์ในเวทีสากลระหว่างประเทศ”  (สัมภาษณ์ KI006 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564) 

“... กระบวนการติดตาม (Follow up) และการเสริมอำนาจ (Empower) 

มีความสำคัญมาก ทำให้องค์กรสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ได้มีโอกาสสร้างพลังของ

ตัวเองผ่านกสม.” (สนทนากลุ่มภายนอก, 25 มกราคม 2565) 

 “กสม. มีอำนาจในการเรียกพยานค้นหาข้อเท็จจริง และทำการสืบสวนที่

นำไปสู่ความรับผิดชอบ เหล่านี้น่าจะเป็นมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังทำไม่พอ” (สัมภาษณ์ 

KI011 18 พฤศจิกายน 2564) 
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 หนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่กสม.จะทำได้ดี ในฐานะกระบวนกร (facilitator) โดยเฉพาะในเรื่อง

การเปิดพื้นที่ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสังคม 

 “กสม.ควรมีบทบาทในการ cool down อุณหภูมิของสังคม ภารกิจขอ

งกสม.ควรมากกว่าการออกแถลงการณ์ ควรมีการจัดพ้ืนที่เพ่ือช่วยให้สังคมมี

ทางออกต่อความขัดแย้งนัน้ ๆ ” (สัมภาษณ์ KI005, 13 พฤศจิกายน 2564) 

 “ต้องให้กสม.เปิดพ้ืนที่ในการประชุมใหญ่ทุก ๆ ปี เพื่อที่จำให้ภาคประชา

สังคมได้สะท้อนว่าเรื่องเดือดร้อนของเขาคืออะไรและสะท้อนว่า กสม. ทำงาน

อย่างไร และไม่ว่ากสม.จะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไร กิจกรรมนี้ต้องดำเนินทุกปี 

ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือสถาบันไหนก็ตาม ประชาชนจะเป็นคน

รีวิวและสนับสนุนคุณ (กสม.) ว่าคุณ (กสม.) ควรค่ากับการดำรงอยู่” (สนทนา

กลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 “...อยากให้กสม. เปิดพื ้นที ่อย่างจริงใจ รับฟังและโอบอุ ้มเยาวชน 

โดยเฉพาะนักเรียนที่ต่ำกว่า  18 ปั กสม.มีบทบาทอำนาจ อันนี้คือความจริงใจ

เล็ก ๆ น้อย ๆ แค่เปิดพื้นที่พูดคุย รับฟัง แล้วก็บันทึก คุณอาจจะไม่กล้าที่จะ

ยืนยันกับรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา คุณอาจจะไม่กล้าที่จะทำรายงานอะไรที่

เป็นข้อเสนอที่ท้าทาย แต่เราคิดว่าคุณเปิดห้องประชุมได้นะ ” (สนทนากลุ่ม

ภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 ข้อเสนอเรื่องรูปแบบการจัดเวทีสาธารณะน้ันไม่ใช่แค่การรับฟังความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น แต่สามารถทำได้หลากหลายเพ่ือสร้างให้สังคมเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน วิธีนี้ยังทำให้เกิด

ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมด้วย  

 “national inquiry และ public hearing ขอเร ิ ่มที ่ว ่าสถาบันสิทธิมี

หน้าที่หลักสามเรื่อง คือ ปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝา้ระวัง หลักของการไต่

สวนสาธารณะ คือ ไม่ได้หาคนผดิคนถูก แต่มัน จะเป็นปัญหาใหญ่เชิงโครงสร้าง 

ประเด็นที่เห็นต่างกันมาก ๆ ถ้าจะทำ จำเป็นต้องมีเป้าหมายและ เตรียมการ ไม่ใช่

การไปฟังใครมาแล้วบอกว่านั่นเป็นข้อสรุปของกสม. … ถ้าเปิดเวทีแล้วใครก็ได้

มลงทะเบียนก็ไม่น่าจะเป็นการไต่สวนสาธารณะ อาจเป็นแค่การรับฟังความ

คิดเห็นซึ่งมันเบาบางกว่า การไต่สวนสาธารณะเป็นเครื่องมือใหญ่ในการจัดการ

กับปัญหาที่ยากและใหญ่ ไม่ต้องทำเยอะแต่ใช้ เวลาในการออกแบบ เตรียมทีม

และเลือกคนที่จะเข้าร่วม ” (สัมภาษณ์ KI022 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) 

 ในแง่หนึ่งการทำหน้าที่เป็นกระบวนกร (facilitator) ของกสม.น้ัน เปรียบได้กับเสียงสะท้อน

จากวงสนทนากลุ่มภายนอกว่า กสม. ควรเป็นสะพาน ที่เชื่อมระหว่างบุคคล องค์กรต่าง ๆ เข้ากัน

ด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่การเช่ือมเครือข่ายแต่เป็นการเชื่อมไปถึงรัฐ สังคม หรือองค์กรอื่น ๆ ด้วย  

 “บทบาทของท่าน คือ สะพานเช่ือมระหว่าง คนที่เป็น informal กับ formal เข้า

ด้วยกัน … บางทีเราก็อาจจะถนัดที่คุยกันเอง … แต่ในที่สุด เราต้องออกไปจากโลกที่เราไม่

ถนัด  ต้องหาทางคุยร่วมกัน” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565)  
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 กสม. จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน  
 สุ้มเสียงเสียใจ ก่นด่า รวมถึงความน้อยใจจากการที่กสม.ไม่สามารถเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน

ในบทเหลียวมองสองทศวรรษของกสม.นั้น นำมาซึ่งคำกล่าวหนักแน่นในสิ่งที่วงสนทนากลุ่มและการ

สัมภาษณ์อยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นที่สุดใน กสม. คือ การที่กสม.จะต้องดำรงอยู่อย่างเป็นที่พึ ่งของ

ประชาชน อย่างน้อยที่สุดคือ การเป็นขอนไม้ให้ประชาชนได้เกาะกลางแม่น้ำ การทำให้ประชาชน

เข้าถึงได้ง่าย การทำให้สังคม และเครือข่ายทำงานร่วมกันหากเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

รวมไปถึงความปรารถนาที่จะเหน็กสม. เป็นเพ่ือนกับสังคม  

 การเป็นที่พึ่งจะต้องเข้าถึงง่าย  
“อยากให้หลุดจากการเป็นข้าราชการมากกว่าตอนที่ทำกิจกรรมกับเขาติดต่อไปหาเขา 

(กสม.) ด้วยเป็นราชการมันจะมีอุปสรรค (barrier) บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ายากจังเลย ที่

จะติดต่อคนน้ัน คนนี้ ซึ่งถามว่าอยากให้เขาทำเหมือนเอ็นจีโอไหม คืออาจจะไม่ต้องไปถึงเอ็นจี

โอก็ได้ แต่อยากให้สลัดภาพความเป็นข้าราชการออกไปเยอะ ๆ คือข้าราชการเรารู้อยู่แล้วว่า

ทำงานเช้า เย็น … มีความแอคทีฟมากขึ้น ทำงานเชิงลึก ลงไปในพื้นที่มากกว่า” (สัมภาษณ์ 

KI020, วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)  

 

 หรอื กสม. อาจจะเป็นขอนไม้ 
 “กสม.อาจเป็นขอนไม้ผุบ้างแต่ก็ยังมีอะไรให้เกาะ เขา (ประชาชน) ไปหา

หน่วยงานรัฐสิบแห่งแล้วก็ไม่มีคนช่วย มันอาจไม่ได้ดูย่ิงใหญ ่แต่สังคมไทยก็ควร

จะมี และต้องพัฒนาขึ ้นไปเพื่อให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น” (IKI001, 7 กุมภาพันธ์ 

2565) 

 

 กสม. อยากเป็นเพื่อน 
 “เราอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกกระทรวงทบวงกรม เราไม่อยากจะเป็น 

ฝ่ายตรงข้าม เพราะเราต้องการที่จะเดินไปด้วยกัน บ้านเมืองนี้มันเป็นของเรา

ด้วยกันทุกคน บทบาทของคณะกรรมการสิทธิไม่ใช่การตั้งป้อมว่าเราจะต้องทำ

หน้าที่ตรวจสอบคนที่ละเมิดสิทธิอย่างเดียว … แต่เราจะต้องมองว่าหน่วยงาน

ราชการเขามีความยากลำบากในการทำงานเพราะว่าข้อจำกัดในเร่ืองของระเบียบ

กับความไม่รู้ของคนทำงาน คนทำงานถูกฝึกให้อยู่ในกรอบ ไม่ค่อยได้ออกไปเจอ

ชาวบ้านในพ้ืนที่ ดังนั้นเราจึงเอื้อให้เขามีโอกาสที่จะไปลงพื้นที่ไปเจอของจริง ไป

ช่วยกันเปิดดูระเบียบนโยบายว่ามีข้อจำกัดอย่างไร เราจะหาช่องทางเสนอให้เกิด

การแก้ไขได้อย่างไร เพราะการมีระเบียบแบบนี้ข้าราชการก็ทำงานเหนื่อย และ

เขาก็ไม่อยากมาทำงานอย่างนี้ เพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะให้เขาทำงานมี

ความสุขมากขึ้น และภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของเขา ดังนั้นแล้วกรรมการ

สิทธิเนี่ยคือคนที่จะต้องพยายามเลือกเรื่องที่เราจะทำ เราจะไม่ทำครบหมดทุก

เรื่อง ”  (สัมภาษณ์ KI003, 14 พฤศจิกายน 2564)  
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 หรอื กสม. จะเป็นยักษ์ 

 คำเปรียบเปรยที่มักได้ยินจากงานวิจัย คือ กสม. เปรียบเสมือนยักษ์โดยเฉพาะเป็นยักษ์ที่ไม่มี
กระบอง งานวิจัยพบความหลากหลายของสุ้มเสียงน้ี บ้างก็อยากให้กสม.ได้ใช้กระบองบ้าง บ้างก็ไม่
อยากให้กสม.ได้กระบอง หรือบ้างก็ไม่อยากให้กสม. เป็นยักษ์  ดังเสียงสะท้อน  

 “งานของกสม.เป็นงานใหญ่ ก็เปรียบเสมือนยักษ์ ต้องคอยกำกับดูแล

การทำงานของเจ้าหน้าที ่รัฐไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ เพราะคนที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชนได้ดีที่สุด ก็คือหน่วยงานของรัฐ เพราะหน่วยงานของรัฐมีองคาพยพ มี

อาวุธ มีอำนาจตามกฎหมาย และไม่ค่อยฟังใคร … กสม. จะต้องเป็นยักษ์แต่

เป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบอง ไม่มีอำนาจหน้าที่ ไม่มีบทคว่ำบาตร (sanction) อะไรที่

สามารถพอตักเตือน ได้แต่รายงาน ซึ ่งผมมองว่ามันไม่พอ” (สนทนากลุ่ม

ภายนอก, 26 มกราคม 2565) 

 

 “คือผมเองจะย้อนไปที่หลักว่าคือตัวสถาบันสิทธิเองนะเราเป็นหน่วยที่ให้

คำแนะนำ เราไม่ใช่ตุลาการหรือกึ่งตุลาการที่จะบังคับใคร สำหรับผม ผมคิดว่า

กระบองไม่สำคัญ เพราะว่าปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน มันต้องแก้ด้วยพฤติกรรม 

ด้วยจิตใจว่าถ้าเราสามารถโน้มน้าวให้คนเห็นคุณค่าของคน เคารพคนอื่น 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เราจะไปละเมิดใคร มันจะไม่จำเป็นต้องใช้กระบอง มัน

ต้องไปสร้างที่เนื้อตัว … แต่เราจะเป็นยักษ์หรือไม่ ผมว่าอาจจะจำเป็น ในมุม

หนึ่ง ที่ว่าตอนนี้ในสังคมเรามันมีความขัดแย้ง แล้วก็มันมีเรื่องสิทธิเข้ามาแทรก

ในทุกเรื่องเลย แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมด ยักษ์ ของเราตรงนี้ คิดว่าเราควร

จะเป็นยักษ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เราพูดแล้วคนต้องฟัง หมายความว่าไม่ต้อง

เชื ่อนะ คือเรา ออกมาพูดและคนฟัง กสม. พูดอยู ่บนหลัก … ยักษ์ในที่นี้

หมายความว่า กสม. พูดเขาต้องหยุด หมายถึงทุกฝ่ายต้องเชื่อ ต้องฟังว่าคนนี้

เขากลางแล้วนะ นี่คือ ยักษ์ของผมในความหมายแบบนี้” (IKI004, 4 กุมภาพันธ์ 

2565) 

 กสม. เป็น Soft power 
 “กสม.ถูกออกแบบให้ไม่ใช่อำนาจบังคับหรือตุลาการ มันจึงเป็นอำนาจ

ทางความรู้ ทางปัญญาที่เอาชนะเพื่อโน้มน้ามให้คนในสังคมเห็นความสำคัญ ซึ่ง

มันเป็น soft power คนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำยา เป็นยักษ์ไม่มีกระบอง แต่การ

ทำให้มีน้ำยาหรือเป็น soft power ทางความคิดความเชื่อได้ก็ต้องมีข้อเท็จจริง

กับหลักการที่จะยืนยันกับสังคมว่ามันใช่ ให้สังคมเห็นพ้อง” (สัมภาษณ์ KI014, 

20 พฤศจิกายน 2564) 

 กสม. คือความหวังในยุคที่ประเทศไทยริบหรี่ทางประชาธปิไตย  
 “...ตั ้งแต่มันมีการรัฐประหาร เรื ่องของสิทธิมนุษยชน พื้นที ่ความ

ปลอดภยัสำหรบันักสิทธิมนุษยชนที่จะออกมาพูด ออกมาเรียกรอ้ง เราแทบไม่มี

เลยนะ เราก็หวังว่าเราอยากใช้กลไกของกสม.แต่มันก็ไม่สามารถ เพราะว่ามันถูก

การแทรกแซงของรัฐ” (สนทนากลุ่มภายนอก, 26 มกราคม 2565) 
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 กสม.จะต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  
 “24 ปีที ่ผ่าน (กสม.) เป็นกระจกบานเล็กๆ สะท้อนแสงอาทิตย์แห่ง

ปัญหาให้เข้าตารัฐบาล แก้ 2 อย่าง หนึ่งนโยบาย สองแก้กฏหมาย ทำได้ไหม … 

เพราะองค์กร (กสม.) ไม่ใช่องค์กรแห่งอำนาจ องค์กรเราเป็นองค์กรสิทธิ

มนุษยชนเป็นองค์กรพัฒนา … สิ่งที่คุณเห็นคุณเป็นกระจกบานเล็กๆ ที่สะท้อน

ให้เข้าตากรรมการได้ไหม ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเผด็จการมาจากไหน เพราะการ

ทำงานทุกวันนี้ใช้มวลชน ใช้สาธารณะ ใช้ความรู้ของประชากรไทยทั้ง 70 ล้านไป

เขย่าตรงนั้น เหมือนปาก้อนหินลงไปในน้ำ  แล้วน้ำมันกระเพื่อม แต่เม่ือไรคุณปา

ก้อนหินลงไปในน้ำ น้ำไม ่กระเพื ่อมมีค่าเท่ากับศูนย์ (สัมภาษณ์ KI024 7 

กุมภาพันธ์ 2565) 

 กสม. กับความกล้าหาญ 

 มักมีเสียงสะท้อนว่า การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่แม้จะเป็นองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และมีพันธผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามหลักการปารีส แต่การอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่
อาจจะไม่เอื้อให้การทำงานราบรื่นมากนัก โดยเฉพาะกฎเกณฑ์กติกากฎหมายหลักของประเทศ เช่น 
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 และ 2560 ที่ถกูต้ังข้อครหาเรื่องขาดความชอบธรรมและไม่ได้เป็น
ประชาธิปไตยเพราะเป็นการร่างโดยคณะรัฐประหาร อย่างไรก็ดี ในการเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว
ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการทำงานของกสม. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนให้ข้อคิดเห็นที่พึงพิจารณา
อย่างสำคัญไว้ถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม และความมั่นคงในหลักการสากลของกสม. ดังน้ีว่า 

“มีตัวอย่างนะอย่างกรรมการสิทธิของอินโดนีเซียชุดแรก ไม่ได้มีกฎหมาย

รองรับ ปี ค.ศ.1993 ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องติมอร์ อินโดนีเซียเองก็ถูกประนามใน

ระดับประเทศมาก ประธานาธิบดีซูฮาโต ตั้งกรรมการสิทธิฯ ขึ้นมาและแต่งตั้งคนที่

เป็นกรรมการสิทธิ แต่กสม.อินโดนีเซียมีอิสระของตนเอง แม้ว่าจะถูกแต่งตั้งโดย

ประธานาธิบดีที่เป็นเผด็จการก็ตาม  

มันอยู่ที่คน จริง  ๆ ที่มาที่ไปก็เป็นอย่างหนึ่ง มันอยู่ที่ว่าคุณจะประพฤติ

อย่างไร กรรมการสิทธิฯ ของอินโดนีเซียเป็นที่ยอมรับมาก สามารถผลักดันกฎหมาย 

จนต้องยอมรับว่ากรรมการสิทธิของอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในกรรมการสิทธิที่ดีที่สุด 

… ทำไมเขาทำได ้เร ิ ่มต้นจากเผด็จการแท้ ๆ  ของเราเร ิ ่มจากประชาธิปไตย 

Devolution อย่างที่บอก” (KI012, 16 พฤศจิกายน 2564) 

 “…เพราะฉะนั ้นต้องกลับไปดูประเด็นเดิมว่ากฎหมายเราดีพอหรือ

สมควรหรือไม่ ถ้าดีพอสมควรแล้ว ผลการดำเนินงานของกสม.เป็นอย่างไร แต่

ถ้ากฎหมายไม่ดีเท่าไหร่ แต่กสม. อาจจะดีก็ได้ ลักษณะนี้มีตัวอย่างที ่ประเทศ

อินโดนีเซีย กสม. ต้องมีความกล้า ต้องทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐ กสม.ต้อง

เป็นอิสระจากรัฐ เป็นอิสระจากประชาชน จากภาคประชาสังคม และจากทุก ๆ 

คน” (สัมภาษณ์ KI011 18 พฤศจิกายน 2564) 

 “กสม.ต้องยืนให้มั่นและเป็นหลักให้ได้ในเรื่องความเข้าใจเรื่องสิทธิ

มนุษยชน ต้องอธิบายให้ได้ว่าการกระทำไหนใช่หรือไม่ใช่ กล้าหาญในเรื่องการ

ท้วงติง กล้าหาญที่ถูกด่า กล้าที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ กล้าที่จะไม่ถูกใจคนอื่น” ( 

สัมภาษณ์ KI014, วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564) 



-123- 
 

  

 “สังคมไทยไม่มีทางที่จะราบรื่นทั้งหมด มีอำนาจที่จะขัดขวางและเป็น

อุปสรรคมากมาย หลักยึดแรกคือกสม. จะต้องมีความกล้าหาญ เพราะคุณมี

ความจำเป็นที ่จะต้องปะทะสังสรรค์กับอำนาจมากมาย แต่ไม่ใช่ว ่าไม่ยอม

ประนีประนอม เราต้องมีกระบวนการทำงานที ่อาศัยความร่วมมือ หารือ 

ประสานกับรัฐ และที่สำคัญคือ ไม่ต้องกังวลและอย่าหวังว่าสังคมส่วนใหญ่จะ

เข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งหมด กสม. มีหลายกลไกในการทำงาน เพียงแค่ขาด

อำนาจที ่จะเชื ่อมโยงไปสู ่ฝ ่ายบริหารและตุลาการ” (สัมภาษณ์ KI004 12 

พฤศจิกายน 2564) 

 
กสม. 4 กับภารกิจแบกความคาดหวังของสงัคมไทย 

 ภารกิจชุดใหม่ “นโยบายเฉพาะหน้า 5 ข้อของ กสม.ชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามา

เม่ือปลายเดือน พ.ค. 64 ขออนุญาตสรุปสั้นๆ ว่า 1) การคุ้มครองสิทธิที่จะต้อง

ทำให้รวดเร็ว 2) การประสานกับภาคีทุกภาคส่วน 3) ขับเคลื่อนให้ กสม.เป็นที่

ยอมรับและกลับไปสู่สถานะ A 4) เราจะสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคม 

และ 5) การผลักดันให้สำนักงาน กสม.มีสมรรถนะสูง นำเทคโนโลยีมาใช้

ทำงาน ให้คนในองค์กรมีความสุขทำงานออกมาได้ดี” (NKI001, 2 กุมภาพันธ์ 

2565) 

(การที่มี) เสียงด่าเยอะแต่คาดหวังเยอะ อย่างน้อยคนก็คิดว่าเรายังอยู่

ก ับย ังสนใจอยู ่ สำหร ับภายในผมค ิดว ่าทำอย ่างไรที ่เราจะมีโครงสร้าง 

สภาพแวดล้อม หรือองค์กรที่จิ๋วแต่แจ๋ว มีคนศักยภาพสูง มีสมรรถนะสูง เป็น

ที่ยอมรับ ได้รับความร่วมมือ กสม.หลายท่านมีประสบการณ์การบริหารมา 

ภาครัฐบ้าง ภาคเอกชนบ้าง ก็จะพยายามช่วยกันดู ให้คนทำงานมีขวัญกำลังใจ 

มีความสุข แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ และทำงานเป็นทีม บูรณาการ

กันที่ดี สองคือเราต้องทำงานเชิงรุกในประเด็นเชิงโครงสร้างและเชิงระบบให้

มากขึ้น ทำงานที่จะส่งผลให้เกิด impact สูงๆ ให้มากขึ้น ส่วนภายนอกก็ต้อง

ยื่นมือออกไปร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพราะเกี่ยวพันกับ

ทุกส่วน และทุกส่วนมีส่วนที่จะยกระดับสถานะสิทธิมนุษยชนให้สูงข้ึน ได้คุยกัน

ว่าเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่ต้องทำเอง เรามีคนและเงินอยู่แค่นี้ บางเรื่องภาคี

เป็นคนทำ แต่เราต้องทำหน้าที่เชื่อมประสาน อำนวยความสะดวก เสริมพลัง 

บูรณาการ เป็นพื้นที่ สะพานเชื่อม ไม่ใช่คนลงมือทำเองหมด มันเป็นไปไม่ได้ 

เราจะพยายามทำงานให้หนัก เร็ว ให้คนเห็น” (NKI001, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 

การสื่อสารกับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสม่ำเสมอมากขึ้นซึ่งเริ่มต้นหลังจากที่ กสม. ชุด 4 

เข้ามาทำงานได้ไม่นานนัก เริ่มจากการพยายามที่จะออกแถลงการณ์เมื่อมีกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เช่น การออกแถลงการณ์  ต่อมามีความพยายามที่จะจัดรายการแถลงข่าวเด่นในรอบ

สัปดาห์ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ต่อสังคมในรอบสัปดาห์ว่า กสม. ทำอะไร อย่างไรบ้างในเรื่องการ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นมิติการสื่อสารเชื่อมโยงกับสังคม และมีผลต่อการสร้าง

ภาพลักษณ์ของ กสม.ให้เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น  
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 นอกจากนี้ มีความพยายามที่จะปรับแนวทางและวิธีการทำงานใหม่โดยเริ ่มจากภายใน

สำนักงาน และประสานความร่วมมือกับฝ่ายสำนักงานมากขึ้น และสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ

ใหม่ในองค์กรให้มีความเป็นองค์กรแนวระนาบ รับฟังเสียงของฝ่ายปฏิบัติการมากขึ้น เห็นได้จากคำ

กล่าวที่ว่า 

 “ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงเจ้าหน้าที่ ทัศนคติ สิทธิมนุษยชน

จำเป็นที่ต้องเริ่มที่บ้านหรือสำนักงานก่อน” (NKI003, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

ทำให้ กสม. พยายามแก้ไขปัญหาที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเผชิญแตกต่างกัน เช่น หน่วยงานรับ

เรื่องร้องเรียน ที่มีแนวโน้มที่จะมีความเครียดมากกว่าหน่วยงานอื่น  

 “กสม. มีการปรึกษากันว่าต้องมีกระบวนการที่ช ่วยให้คนที ่ทำงาน

เกี่ยวกับการรับเรื่องต้องมีพื้นที่ให้พูดคุยและผ่อนคลาย เพราะการรบัฟังเรื่อง

ของคนที่เดือดร้อนที่มีมาทุกวันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทอง แต่มีเร่ืองของการ

ถูกทำร้ายต่างๆ ทำให้คนที่รับเรื่องเหล่านี้รู้สึกหนักหนักว่าคนทั่วไป ดังนั้นจึงต้อง

หาวิธีการแก้ไขที ่จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ ้น ซึ่งนี ่คือความท้าทายใน

สำนักงานเองเพื่อที่จะให้ทุกคนมีแรงทำงานร่วมกันต่อไป ถามว่า สองร้อยกว่า

คน ในแง่จำนวนก็ไม่พอเท่าไหร่นัก  ในเร ื ่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอ 

เนื ่องจากเป็นองค์กรอิสระที ่รัฐบาลมีพันธะกรณีที่ต้องให้เงินงบประมาณมา

สนับสนุน บางครั้งองค์กรอิสระแสดงความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับรัฐบาล ทำ

ให้รัฐบาลไม่เต็มใจที่จะให้เงินสนับสนุน หรือให้เงินสนับสนุนเท่าที่มีความจำเป็น

เท่านั้นเมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืน” (NKI003, 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

 ความพยายามที่จะทำให้งานการปกป้องคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหามา

ยาวนานและถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่า “ขั้นตอนมาก  ติดระบบการทำงานแบบราชการเกินไป 

ล่าช้า และไม่ทันต่อเหตุการณ์” เป็นประเด็นที่ กสม. ชุดที่ 4 ตั้งเป้าหมายจะแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ในข้อจำกัดที่ตกผลึกร่วมกันภายในคณะกรรมการฯ และพยายามที่จะประสานฝ่ายสำนักงานฯ ร่วม

ขับเคลื่อนทำงานด้วยกัน ดังสะท้อนจาก กสม. 4 ว่า 

“ประสานความคุ้มครอง กระชับช่องทางเพื่อความรวดเร็ว โดยเฉพาะ

ในกรณีเร่งด่วน ที่สามารถให้คณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งประกอบด้วยกสม.

และผู้บริหารพิจารณาเรื่องได้เลย” (NKI004, 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 “(มีความ) พยายามปรับขั้นตอนการร้องเรียนให้สั้นและกระชับลง 

และกระจายการตัดสินใจจาก กสม. ไปให้คณะกรรมการกลั ่นกรองในบาง

เรื่อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ ้น จากแต่เดิมที่ต้องเอาเรื่องร้องเรียนมาเข้า 

กสม. เพื่อพิจารณาว่ารับหรือไม่รับ รับไว้เพื่อประสานการคุ้มครอง รับไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ รับไว้เพ่ือทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือไม่รับ จะเหน็ว่ากว่าเรื่องจะ

มาเข้า กสม.ใช้เวลา กสม.พิจารณาก็ใช้เวลา กว่าจะได้เริ่มเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบ

อาจจะใช ้ เวลา 1-2 เด ือน ของใหม ่ค ือไม ่ต ้องเอามาเข ้าท ี ่  กสม. ให ้มี

คณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งประกอบด้วย กสม.บางส่วนและผู้บริหารที่จะคุยกัน

เลยและถ้าพิจารณาว่าตรวจสอบก็ไปตรวจสอบเลย ไม่ต้องเข้ามาอนุมัติที่ กสม. 

7 คน แต่ถ้าเป็นกรณีที่เร่งด่วนมากก็ไม่ต้องเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง ให้
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สำนักงานปรึกษากับประธานคณะแล้วดำเนินการได้เลย แล้วค่อยมารายงานใน

ภายหลัง ก็จะสั้นกระชับมากขึ้น สองคือในบางเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาที่ใช้เวลา

ทำงานนานหรือมีการขยายเวลาหลายครั้ง เราก็ได้เข้มงวดให้ขยายเวลาเท่าที่

จำเป็น สามคือบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ แต่สามารถดำเนินการอย่าง

อื ่นได้แล้วคุ ้มครองได้ดีกว่าและเร็วกว่าก็ให้ทำ จึงเกิดเป็นการประสานการ

คุ้มครอง ซึ่งโดยปกติที่ใช้การตรวจสอบจะมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 เดือน 

บางกรณีเป็นปี ซึ ่งวิธีในการประสานการคุ ้มครองทำโดยการยกหู บางทีทำ

หนังสือ บางทีประสาน แล้วมันแก้ไขปัญหาได้เลย เช่น ผู้ต้องขังที่ถูกขังอยู่แล้ว

ถูกอายัดตัวจากคดีอื ่นด้วยข้อกล่าวหาอื ่น มันทำให้คนนั้นไม่ได้สิทธิในการ

ลดหย่อนโทษ อภัยโทษ หรือสิทธิของผู้ต้องขังที ่หายไป โดยสิ่งที ่ผู ้ต้องหา

เรียกร้องคือให้คดีที่จะอายัดตัวให้มาดำเนินการให้เร็วขึ้น ซึ่งสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติก็มีนโยบายว่าไม่ต้องรอให้คดีที ่ได้ร ับโทษมันจบแล้วค่อยไปอายัด 

สามารถทำไปได้เลย ตรงนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เราจะต้องแสวงหา

ข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง ฟังคำชี้แจงจากหน่วยงาน มีการพิจารณา มีการจัดทำ

รายงานผลว่าละเมิดหรือไม่ แต่เม่ือใช้การประสานการคุ้มครอง พอเราดูเรื่องเรา

ก็เห็นแล้วว่าละเมิดหรือไม่ หรือกระทบสิทธิหรือไม่ บางกรณียังไม่ถึงเดือน

ตำรวจก็แจ้งมาแล้วว่าตกลงอัยการส่งฟ้องนะ และบางเรื่องมีการถอนฟ้องไป

แล้วแต่ไม่มีการถอนอายัด นี่ก็เป็นตัวอย่างรูปธรรมว่าน่าจะมีความรวดเร็วขึ้น” 

(NKI001, 2 กุมภาพันธ์ 2565) 
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บทที่ 6      

สรปุบทเรียนในอดีตและข้อเสนอสำหรบัอนาคต 

สรุปผลการวิจัย 

 โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย”  มีเป้าหมาย

ทบทวนอดีตด้วยการทบทวนเอกสาร และการรับฟังข้อคิดเห็นและเร่ืองราวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการเกิดขึ้นและมีอยู่ขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการเคารพสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทย และเชิญชวนให้เข้าร่วมการสนทนาเชิงลึกเพื่อร่วมกันตกผลึกความคิด 

ทบทวนองค์ความรู้ที่ฝังลึกในตน (tacit) และความมุ่งมั่นตั้งใจ และแบ่งปันเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน

ในวงสนทนากลุ่ม และถอดมาเป็นรายงานเล่มนี้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยรู้ได้มี

โอกาสเรียนรู้และรับรู้ถึงความเป็นมาขององค์กรอิสระแห่งชาติที่ไม่ได้มาโดยง่าย หากแต่ต้องฝ่า

ฟันความท้าทายนานัปการ  การถอดบทเรียนในเล่มนี ้จึงเชิญชวนให้ร่วมกันเรียนรู ้และสร้าง

นวัตกรรมทางความคิดเพื ่อสนันสนุนการสร้างชุมชนคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดความ

ตระหนักถึงความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้ก้าวหน้าและหยั่งรากลึก

ในสังคมไทยอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต เพ่ือจะได้เป็นหลักประกันว่า สิทธิมนุษยชนของผู้คนจะไม่

ต้องถูกละเมิดอย่างที่เป็นมาในอดีต 

 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 1) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้

ข้อมูล 33 ราย  3) เก็บรวบรวมแบบสอบถามจำนวน 50 ชุด 4) จัดสนทนากลุ่มจำนวน 2 ครั้งมี

ผู้เข้าร่วมจำนวน 81 ราย แบ่งเป็นคนนอก 33 คนใน 48 ราย  และ 5) การจัดเวทีสาธารณะมี

ผู้เข้าร่วมในห้องประชุม (on site)  จำนวน 33 ราย และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบปฏิบัติการซูม 

(zoom meeting) จำนวน 85 ราย ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

ข้อค้นพบ  

1. พลวัตของสิทธิมนษุยชนในสังคมไทย  

1.1 จุดเริ่มต้นของสิทธิมนุษยชนสากลในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นพร้อมกับ

นานาชาติที ่เป็นสมาชิกร่วมลงนามรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

จำนวน 48 ชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และอีก 49 ปีถัดมาจึงสามารถก่อตั้งสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institute) ได้ภายใต้กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห ่งชาต ิ  ป ี  2542 หล ังจากน ั ้นในป ี  2544 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 1 จึงได้รับการสรรหาและเริ่ม

ปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการ 11 คน ดำรงวาระ 7 ปี 

อย่างไรก็ดี ด้วยเสถียรภาพทางการเมืองไทยที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างมั่นคง

และต่อเนื่อง มีการรัฐประหารอีก 2  ครั้งตามมา ทำให้ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญ

ใหม่อีก 2 ฉบับ คือฉบับปีพุทธศักราช 2550  และ 2560 ซึ่งส่งผลต่อการได้มาซึ่ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมทั ้งอำนาจ หน้าที ่ที ่ถูกกำหนดในกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติไปด้วย ปัจจุบันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4 

จำนวน 6 คนได้ผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น

ทางการแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ ่งยังขาดอีก 1 ตำแหน่งจึงจะครบ

ตามที่กฎหมายกำหนด  

1.2 การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยแบ่งออกได้ดังนี้  

1.2.1 การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน 

สิทธิผู้หญงิ สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างมากตั้งแต่

ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา แต่ภาษาสิทธิมนุษยชนยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

ในขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมากนัก ภาษที่ใช้ในความหมายที่

หมายถึงสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลานั้น ได้แก่ คำว่าสิทธิชุมชน การกดขี่ 

ความอยุติธรรม ความไม่เป็นธรรม เป็นต้น 

1.2.2 การเคลื่อนไหวทางวิชาการ เริ่มมีงานศึกษาและงานตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนบ้าง เช่น วารสารผู้ไถ่ ของ

คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ยส.) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2525 ซ ึ ่งต่อมาเปลี ่ยนชื ่อเป็นคณะกรรมการคาทอลิกเพื ่อความ

ยุติธรรมและสันติ เป็นองค์กรฝ่ายสังคม ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย และเริ่มมีงานเขียนที่ใช้คำว่า “สิทธิมนุษยชน” เช่น ชุด

โครงการวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งมี 10 โครงการวิจัย

ย่อยในชุดน้ี (2524) งานของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เรื่อง แนะนำและวิจารณ

การเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน (2528) งานของ เสน่ห์ จามริก เรื ่อง 

พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (2531)  หลังจากรัฐธรรมนูญ 

2540 กำหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  งานวิชาการด้าน

สิทธิมนุษยชนเริ่มมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีชุด

โครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล ซึ่งมี 9 โครงการย่อย 

(2542)  งานของ เสน่ห์ จามริก เรื่อง สิทธิมนุษยชน: เกณฑ์คุณค่าและ

ฐานความคิด (2542) และเรื ่อง สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก (2549) 

งานของ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื ่อง กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิ

มนุษยชน (2549) และภาษาสิทธิมนุษยชนได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางมาก

ขึ้น 

1.2.3 มีการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนแห่งแรกในระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือ

ปี พ.ศ. 2542 โดยโครงการจัดตั้งสำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการ

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

สิทธิมนุษยชน เป็นหลักสูตรนานาชาติและเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ

ไทย  
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2. สองทศวรรษสิทธิมนษุยชนไทย 

2.1 พัฒนาการทางด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน  

2.1.1 มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื ่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จ ัดทำ

หลักสูตรการอบรมและต่อมาได้จัดทำหนังสือคู่มือสำหรับการจัดการเรียน

การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมา 1 เล่ม เรื่อง เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชน

ศึกษา ในปี 2545  แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ มูลนิธิและองค์กรพัฒนา

เอกชน องค์กรไม่แสวงกำไรต่าง ๆ ทั้งที ่เป็นองค์กรในประเทศไทย และ

องค์กรข้ามชาติต่าง ๆ ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทนำในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทย 

2.1.2 มีความพยายามขยายหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติมใน

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้

เปิดหลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสิทธิ

มนุษยชนศึกษา หลังจากนั้นได้ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสิทธิ

มนุษยชนศึกษาในปี 2556 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559-

2560 ก่อนจะปิดหลักสูตรด้วยเหตุผลเรื ่องความไม่คุ ้มต้นทุน ในขณะที่ 

มหาว ิทยาล ัยมห ิดล ย ังคงเป ิดการเร ียนการสอนหล ักส ูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ทั ้งปริญญาโท และปริญญาเอก และยังเพิ่ม

หลักสูตรภาษาไทยในระดับปริญญาโท ในสาขาสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและ

การพัฒนา และ สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งทำให้การศึกษาสิทธิ

มนุษยชนในระดับอุดมศึกษาในปี 2565  ยังคงมีมหาวิทยาลัยมหิดลเพียง

แห่งเดียวที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ  

2.1.3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาที่เกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้ง 

สิทธิมนุษยชนศึกษา  กฎหมายสิทธิมนุษยชน ไม่ได้รับการบรรจุเป็นวิชา

พื้นฐานบังคับในระดับอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง 

ๆ จัดรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ เพราะ

วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนไม่ได้ถูกยอมรับให้เป็นวิชาในการสอบใบอนุญาต

วิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู ้พิพากษา อัยการ  อย่างไรก็ดี พบว่ามีการ

จัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในลักษณะที่เป็นการแยกรายประเด็นอยู่

ในระด ับอ ุดมศ ึกษาหลายหลักส ูตร เช ่น ภาคว ิชาสตร ีศ ึกษา ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสตรีศึกษา ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีความพยายามจัดตั ้งศูนย์/

สถาบัน/สำนักที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์ศึกษาสิทธิ

มนุษยชน ความขัดแย้ง และสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง (2560) สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ของ กองอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า  เป็นต้น  
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2.1.4 หลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ พบว่าในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า พัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนสำหรับผู ้บริหารระดับสูง (ปสม.) ขณะที่ กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ก็มีหลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะส้ันอีกหลายหลักสูตร 

2.1.5 ในปี 2563 มีการจัดทำหนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน

ศึกษา สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องสิทธิ

มนุษยชน โดยได้มีการจัดทำคู ่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 

สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ช่วงชั้น และมีโครงการจัดฝึกอบรม

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระยะ ๆ  

2.2 พัฒนาการเชิงประเด็นสิทธิมนุษยชน 

นับจากมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีความก้าวหน้าในเชิงประเด็น

หลายเรื่อง ทั้งนี้ มิสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่

ผู้ให้ข้อมูลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างนิยามว่า “เป็นความสำเร็จร่วมกัน” ในการ

ขับเคลื่อนจนกระทั่งมีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ 

จำนวน 7 ฉบับ   

 

3. สองทศวรรษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

3.1 ความมุ่งม่ัน  

     ผลจากการวิจัยพบว่า 

3.1.1 ความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจจากมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงาน

ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไม่ได้มาจากการเรียนการสอนสิทธิ

มนุษยชนโดยตรงในฐานะที่เป็นสาขาวิชา หากแต่มีสาเหตุสำคัญมาจากการ

มีประสบการณ์ตรงและการรับรู ้ปรากฏการณ์ความเป็นไปของสังคม ซึ่ง

สะท้อนผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่สำคัญหลายเรื่อง ซึ่งสรุปเป็น

ประเด็นได้ดังนี้  

3.1.1.1 ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่ง

เป็นยุคที่อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมนิยม

เบ่งบานมีความปรารถนาจะเห็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค 

ชาวไร่ชาวนาไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองในทิศทางที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต

ประชาชนทั่วไปดีขึ้น ระบบการศึกษาที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้ออก

ค่ายอาสาสมัครพัฒนาชนบททำให้ได้เห็นความยากลำบากของชาวไร่

ชาวนาและเกษตรกรไทย โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้างแรงบันดาลใจ

ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม และความเป็นคนเสมอกันให้กับ
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ขบวนการนักเรียน นักศึกษา ขบวนการชาวไร่ชาวนาเป็นอย่างมาก เป็น

จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เป็นขุมพลังทำให้นักเรียนนักศึกษาหลากหลาย

สาขาวิชาชีพ เช่น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษารัฐศาสตร์ นักศึกษา

นิติศาสตร์ และสาขาอื ่น ๆ ออกเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทยขณะน้ัน 

3.1.1.2 การมีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ

แรงงานหญิงที่ทำงานโดยไม่มีสิทธิและสวัสดิการการจ้างงานที่ดีพอ ทำ

ให้รู ้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรมจึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม

สำหรับตนเองและบรรดาแรงงานด้วยกัน  

3.1.1.3 การมีประสบการณ์ตรงในฐานะอาสาสมัครทำงานให้กับองค์กรไม่แสวง

กำไรในประเด็นที ่เกี ่ยวกับผู ้อพยพลี้ภัยสงครามกลางเมืองตามแนว

ชายแดน  

3.1.2 ความมุ่งมั ่นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความ

มุ่งมั่นตั้งใจที ่จะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของตนเพื่อการ

ผลักดันให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะในส่วนของ

ประชาชนที่มักถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบในสังคม แม้จะรู้ว่าเป็นงานที่ยาก 

คณะกรรมการส่วนใหญ่ในชุดที่ 1  เป็นผู้ที่ทำงานเพ่ือปกป้องสิทธิประชาชน

มาก่อน กรรมการส่วนมากมีบทบาทและมีส่วนร่วมในขบวนการภาค

ประชาชนมาตั้งแต่ก ่อนปี พ.ศ. 2540 และมีประสบการณ์ร่วมกับกลุ่ม

เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรณรงค์ผลักดันเรื ่องสิทธิมนุษยชนใน

สังคมไทย และความมุ่งมั่นจากแรงบันดาลใจนี้สัมพันธ์กับการยอมรับและ

ความเชื่อมั่นไว้วางใจของภาคประชาชนต่อความพยายามทุ่มเทผลักดันงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่องยาก 

หรือ ที่เรียกว่า “งานร้อน” และสัมพันธ์กับเรื่องเล่าความคาดหวังและความ

พึงพอใจของภาคประชาชนด้วย  

3.1.3 ในส่วนของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

แม้ว่าจะมีการโอนย้ายจากหน่วยงานราชการเดิมหลายคนและถูกตั้งข้อ

ครหาในเชิงลบ ทว่าหลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและอยากจะสร้างการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเชิงนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติต่อประชาชนเป็นไป

อย่างเสมอภาค ทั้งนี้  หลายคนมีแรงบันดาลใจมาจากการมีประสบการณ์

ตรงต่อการมองเหน็การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนมาก่อน หลายคน

เคยทำงานเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนบางประเด็นในหน่วยงานเดิม เมื ่อมี

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จึงได้รับการเชิญชวนให้

มาร่วมทำงานด้วยมุ่งหวังจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นนั้น ๆ อย่าง

ได้ผลมากขึ้น ในขณะที่ บุคลากรที่เข้ามาใหม่หลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

อยากทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นทุนเดิม มีหลายคนสำเร็จการศึกษา

ทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรงจากต่างประเทศ  
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3.1.4 ความเสมอภาคเปน็ธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการ

ลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เป็นจุดร่วมสำคัญที่ทั้งคณะกรรมการและ

บุคลากรในฝ่ายสำนักงานปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดขึ้น และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ 

เช่นกัน  

3.2 การปฏิบัติงาน 

3.2.1 การทำงานภายใต้มาตรฐานสากล “หลักการปารีส” (Paris Principles) 

3.2.1.1 มีข้อสงสัยเรื่องความเป็นอิสระในการทำงาน พบว่าภายใต้กฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2550 มีประเด็นที่ก่อให้เกดิความสงสัย

ในเรื่องความเป็นอสิระในการทำงาน ด้วยหลกัเกณฑ์ในกระบวนการสรร

หาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นไม่ได้แสดงให้เห็นที่มาของ

คณะกรรมการสรรหาที่หลากหลายโดยเฉพาะตัวแทนที่มาจากภาค

ประชาชน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวระบุให้คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติใช้หลักการเดียวกันกับผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องการ

สรรหาดังกล่าว ตามมาตรา 243 ความว่า  

การสรรหาและการเลือกผู ้ตรวจการแผ่นดินให้นำบทบัญญัติ

มาตรา 206 และมาตรา 207 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้มี

คณะกรรมการสรรหาจำนวนเจ็ดคนประกอบด้วยประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลร ัฐธรรมน ูญ ประธานศาลปกครองส ู งสุด 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู ้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และบุคคล

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวน

หนึ่งคน และให้นำบทบัญญัติมาตรา 231 (1) วรรคสอง มาใช้

บังคับโดยอนุโลม  
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ขณะเดียวกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งร่างมาให้

เอื ้อต่อการมีคณะกรรมการสรรหาที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลัก

ความเป็นอิสระในการทำงานของคณะกรรมการ ทว่าในมาตรา 247 ข้อ 

4 ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที ่มีการ

รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง

หรือไม่เป็นธรรม  ก็เป็นประเด็นที่อยู ่ในความสงสัยและไม่เชื ่อมั่น

ไว้วางใจในความเป็นอิสระจากการถูกครอบงำจากรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลพวงมาจากการที่ขั้นตอนสุดท้ายของ

การสรรหาคณะกรรมการต้องไปผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ซึ่ง

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน    

3.2.1.2 โดยหลักการนั้นได้ระบุให้มีการกำหนดภาระหน้าที ่อย่างชัดเจนและมี

อำนาจเพียงพอในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ ทว่าที่ผ่านมามีเพียงรัฐธรรมนูญ 2550 ที่กล่าวได้ว่าได้

เขียนครอบคลุมหลักการข้างต้นได้มากที่สุด โดยเฉพาะในมาตรา 257 

ข้อ (2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่

เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ

สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ   ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ  (3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ใน

กรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด

ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาที ่ เก ี ่ยวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี ้ ตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ (4) ฟ้องคดีต่อ

ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เม่ือได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็น

กรณีที ่ เห ็นสมควรเพื ่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น

ส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่สำคัญที่จะ

ทำให้ กสม.สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกละเมิดได้อย่างดี

ที่สุดเท่าที่กฎหมายไทยเคยมี แต่ถูกยกเลิกไปในรัฐธรรมนูญ 2560 

3.2.1.3 หลักการข้อที่ว่า กสม. ต้องเป็นสถาบันที่บุคคลและคณะบุคคลทุกฝ่าย 

สามารถเข้าถ ึงได ้ง ่าย โดยมีกฎเกณฑ์และกระบวนการทำงานที่

ประชาชนสามารถติดต่อยื ่นคำร้องเรียนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว มี

สำนักงานสาขาทุกภูมิภาคเพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทั่วประเทศ พบว่า 

หลักการข้อน้ีได้รับการปฏิบัติใน กสม.ชุดที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้

จากการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้ง 12 แห่งทั่ว

ประเทศ อย่างไรก็ดี ในส่วนของการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชน

อื่น ๆ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในชุดที ่ 3 โดยเฉพาะ
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เครือข่ายทางด้านสิทธิมนุษยชนทางการเมืองที่มีหลายเสียงสะท้อนให้

เห็นว ่า “ไม่มีการทำงานร่วมกันเลย”  ขณะที ่ เคร ือข่ายสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในประเด็น

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

3.2.1.4 หลักการปารีสอีกประการที่ต้องยึดหลักการความร่วมมือกับทุกฝ่าย

ต ั ้งแต ่สหประชาชาต ิ  สถาบ ันส ิทธ ิมนุษยชนระด ับภ ูม ิภาคและ

ระดับประเทศ องค์การเอกชนหรือองค์การที ่ม ิใช ่ของรัฐ (NGO) 

ต ล อ ด จ น อ ง ค ์ ก า ร ร ะ ห ว ่ า ง ร ั ฐ บ า ล  ( Intergovernmental 

Organizations) ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกับ

หน่วยงานตุลาการ พบว่าในการทำงานของ กสม.ชุดที ่ 1 ค่อนข้างมี

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับดีมาก เสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูล

ยืนยันตรงกัน 

3.2.1.5 สำหรับหลักการปฏิบัติในเรื ่องการต้องยึดหลักประสิทธิภาพในเชิง

ปฏิบ ัต ิการ (Operational efficiency) โดยการจัดหาทรัพยากรที่

เพียงพอ วิธีการทำงานที่ไม่เป็นแบบราชการ บุคลากรมีความรู้ และ

ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน พบว่า เสียงสะท้อนจากบุคลากรภายใน

องค์กรเองที่สะท้อนว่าภายในองค์กรยังยึดติดกับวัฒนธรรมและการ

ทำงานแบบองค์กรราชการค่อนข้างมาก บุคลากรขาดความรู้ความ

เชี่ยวชาญและความแม่นยำในหลักการสากล บางส่วนไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการ

ทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอีกมาก ยิ่งกว่านั้น บุคลากร

ในองค์กรยังสะท้อนความต้องการทรัพยากรและเครื่องมือที่ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การทำงานมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่

เพิ่มมากขึ้น และสภาพการทำงานที่ต้องปรับให้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้

ในแต่ละตัวชี้วัดขององค์กร  

3.2.1.6 สำหรับการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายและด้าน

การเง ินต่อรัฐบาลและร ัฐสภา โดยต้องเผยแพร่รายงานและให้

สาธารณชนตรวจสอบการทำงานของสถาบันได้อย่างแท้จริงของ กสม. 

พบว่ามีเสียงเรียกร้องจากมุมมองของคนนอกว่า การรายงานการ

ทำงานประจำปีควรปรับรูปแบบให้เป็นการรายงานต่อภาคประชาชน 

โดยอาจจัดเป็นมหกรรมด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี ไม่ควรรายงานต่อ

สภาเท่านั ้น   ขณะที่มุมมองภายในของ กสม. พบว่ามีช่องว่างและ

ความแตกต่างระหว่างรัฐสภา กับ สภาผู้แทนราษฎรในเรื่องความเข้าใจ

ต่อการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและรายงานการทำงาน ของ 

กสม. โดยในส่วนของรัฐสภาปัจจุบันยังมีความไม่เข้าใจต่องานด้านสิทธิ

มนุษยชนอยู่มาก ในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรมีความเข้าใจงานด้านสิทธิ

มนุษยชนมากกว่า ซึ่งทั้งสองส่วนมีผลต่อการขับเคลื่อนงานของ กสม. 
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ในเชิงนโยบายตลอดจนการแก้ไขกฎหมายซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบ

ของทั้งสองสภาก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริง และเกี่ยวพันกับการแก้ไข

ข้อกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกติกาสากลตลอดจน

อนุสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยลงนามรับรองด้วย  

3.3 การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3.3.1 มีงานที่อาจกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับภาคีเครือข่ายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่

สำคัญที่ถูกกล่าวถึงตรงกันคือในประเด็นคนไร้รัฐพลัดถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิชาการที ่กล่าวถึงเรื ่องนี ้ไว ้เช่นกันว่ามีการผลักดันให้มีการออก

พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที ่ 5 พ.ศ. 2555 และนำไปใช้อย่างเป็น

รูปธรรมในการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น (เสาวณีย์ แก้วกุลกาญจน์ 

และ วิศรุต สำลีอ่อน, 2559)  

3.3.2 การทำงานของคณะกรรมการชุดที่ 1 ถือเป็นชุดที่ได้รับการกล่าวถึงว่ามี

ความใกล้ชิดกับผู้ถูกละเมิดสิทธิ แต่มีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาการละเมิด 

เนื ่องจากเป็นองค์กรใหม่ บุคลากรในสำนักงานยังติดกับดักวัฒนธรรม

ระบบราชการไทยที่มีขั้นตอนมาก มีความล่าช้าในการดำเนินการ และไม่มี

กระบวนการกลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เรื่องร้องเรียนจำนวนมาก

ตกค้างไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่ชุดที่ 2 มีความขัดแย้ง

แตกแยกภายในคณะกรรมการด้วยกัน ทำให้งานปกป้องคุ ้มครองสิทธิ

มนุษยชนถูกตั้งคำถามจากประชาชนที่ก็แบ่งแยกแบ่งฝ่ายเช่นกัน  

3.3.3 ความล่าช้าในการออกมาปกป้องสิทธิประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธทิาง

การเมือง เช่น เรื่องที่ดิน การอุ ้มหาย การแสดงออกทางการเมืองของ

ประชาชน การคุกคามประชาชนโดยรัฐโดยเฉพาะในช่วงรัฐประหาร 2557  

3.4 การจัดทำรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน  

3.4.1 มีความล่าช้าในการจัดทำและนำเสนอรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนในช่วงต้นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชุดที่ 2  ซึ่งส่งผลต่อ

การถูกประเมินมาตรฐานการทำงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก

เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global 

Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ให้ตกจาก

สถานะ A มาอยู่ที่ B  

3.4.2 ขาดความชัดเจนและขาดหลักฐานที่หนักแน่นมากพอที่จะทำให้ข้อเสนอต่อ

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ละเมิดสิทธิประชาชนจะยอมรับ

และนำไปปรับปรุง ข้อเสนอหลายข้อนอกจากไม่ถูกนำไปปฏิบัติยังถูกโต้แย้ง

กลับซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยที่มีมา

ก่อนหน้าของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (2556) 
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3.5 การทำงานร่วมกับเครือข่าย  

 พลวัตการทำงานกับเครือข่ายตลอด 2 ทศวรรษของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พบว่าในชุดที่ 1 ถือเป็นชุดที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ

เคร ือข ่ายคนทำงานภาคประชาส ังคมมากที ่ส ุด ปรากฏในร ูปของการตั้ง

คณะอนุกรรมการทำงานเชิงประเด็น ในรูปแบบการประสานงานแบบ 3 ประสาน 

ดงัภาพ  

  
  

 ขณะที่ กสม.ชุดที่ 3 มีคณะอนุกรรมการทำงานเชิงประเด็นน้อยสุด คือ 10 ชุด 

ก่อนที่จะถูกยกเลิกไปในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างไรก็ดี ในการ

ทำงานของชุดที่ 3 น้ีได้มีการจัดตั้งศูนย์ความรว่มมอืกบัสถาบันการศึกษาในภูมิภาค

ต่าง ๆ จำนวน 12 แห่ง อันเป็นผลจากนโยบายการประสานความร่วมมือระหว่าง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนใน

พื้นที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก เพื่อให้

การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสิทธิ

มน ุษยชนแห่งชาติ ก ับภาคส่วนต่างๆในพื ้นที ่ เป็นไปโดยรวดเร ็วและทันต่อ

สถานการณ์ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ศูนย์ฯในภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ร่วมสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในพื ้นที ่ประสานการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน

เบ้ืองต้นในพื้นที่ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

ศึกษาวิจัยเพื ่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที ่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิ

มนุษยชนในพ้ืนที่ และระดมพลังภาคีเครือข่ายสทิธิมนุษยชนในพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงาน

ดา้นสิทธิมนุษยชน  

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ

บุคลากร/เจาหนาที่
สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิฯ

เครือขายประชา
สังคม/รัฐ/เอกชน/

ประชาชน

คณะ 

อนุกรรมกา
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 กสม. ชุดที่ 4 มีความพยายามที่จะร้ือฟ้ืนพลังในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนใน

สังคมไทยด้วยการประสานความร่วมมือและขยายเครือข่ายคนทำงานเพิ่มขึ้นในรูป

ของการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษา 6 ด้าน จำนวน 218  ตามประกาศลงวันที่ 6 

กันยายน 2564 นอกจากนี้ยังมีการเปิดสำนักงาน กสม. สาขาในภูมิภาคเป็นแห่ง

แรกที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งได้ให้กรอบอัตรากำลัง

เบ้ืองต้น คือ เจ้าหน้าที่ 20 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการ 17 ราย และพนักงานราชการ 

3 ราย ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่อไปนี้ (1) กลุ่มงานบริหาร (2) กลุ่มงานคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน และ (3) กลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานราชการสังกดัสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้

ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน กสม. ส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ 

สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ (ไทยโพสต์, 17 กุมภาพันธ์ 2565) นับเป็นความ

พยายามในการขยายช่องทางในการเข้าถึงประชาชนเพื่อให้สามารถรับเรื ่อง

ร้องเรียนและทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

4. ปญัหา อปุสรรค ข้อท้าทาย 

4.1 ความท้าทายทางสังคมและการเมือง 

4.1.1 การเมืองภายในไม่เป็นประชาธิปไตย 

บริบททางการเม ืองไทยที ่เพ ิ ่งปร ับเปลี ่ยนการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับสิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์มาเป็นประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 ซึ่ง

เป็นระบอบที่ให้คุณค่ากับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในความเป็น

มนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกัน หากแต่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านระบอบ แนวคิด

เรื่องสิทธิมนุษยชนและการมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่มีความเห็น

แตกต่างกันได้นั้นยังไม่ลงตัว สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงยัง

เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที ่ท ้าทายต่อสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทยอยู่มาก แม้ว่าไทยจะได้ร่วมประกาศรับรองสิทธิ

มนุษยชนสากลไปแล้วตั้งแต่ปี 2491 เช่น มีเหตุการณ์การบังคับสูญหาย

ของหะยี สุหลง ในภาคใต้ของไทย การลอบสังหารผู ้แทนราษฎรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นต้น  

4.1.2 การเมืองแบ่งขั้วค่ายในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2553 จากวิกฤตการเมืองเส้ือ

เหลือง-เสื้อแดง ซึ่งสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนในทางการเมือง 

4.1.3 ผลพวงจากรัฐประหาร 2 ครั้ง คือ รัฐประหาร 2549 และ รัฐประหาร 2560 

ซึ่งรัฐประหารแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อการทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างมีนัยยะสำคัญ พิจารณา

เฉพาะสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังการรัฐประหาร 2557 เฉพาะกรณี

นโยบายการทวงคืนผืนป่าอย่างเดียวพบว่ามีประชาชนถูกละเมิดสิทธิในการ

ทำมาหากินและอาศัยอยู ่ในพื้นที ่ป่ามากกว่า 46,000 คดี (ILAW, 2562) 
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กรณีมาตรา 112 มีผู้ถูกกล่าวหาราว 176 คนใน 186 คดี (ศูนย์ทนายความ

เพ่ือสิทธิมนุษยชน, กุมภาพันธ์ 2565) ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 

ปีรวมอยู่ในนั้นด้วยและเป็นประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ถูกคาดหวังว่าควรจะมีบทบาทในการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเหน็เชิงวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองดังกล่าวได้   

4.2 ความท้าทายในการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักของประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

4.2.1 บทบาทนำระดับประเทศในเชิงการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มี

บทบาทในการวางกรอบนโยบายในลักษณะการเป็นแผนแม่บทระดับชาติ

เรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในยุคแรกของการก่อต้ังคณะกรรมการสิทธิ

มน ุษยชน คณะรัฐมนตร ีภายใต ้ร ัฐบาลของนายอานันท ์ ป ันยารชุน 

นายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงาน ได้รับรองนโยบายและแผนปฏิบัติ

การแม่ด้านสิทธิมนุษยชนไปแล้วเมื่อ 17 ตุลาคม 2543 (รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำปี 2546, 85) ทำให้ในระยะเวลาต่อมาเมื่อต้องทำหน้าที่

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ ่งเปลี ่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ปี 2560 มาตรา 247 วรรค 3 

ที ่ว่า เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ

มนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้ง

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน จึงขาดพลัง ขาดทิศทางและความชัดเจนในการถือ

ปฏิบัติร่วมกันทั้งประเทศ ในขณะที่ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดทำโดย

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ ่งหากพิจารณา

ตามลำดับกฎหมายอาจจะมีสถานะความน่าเชื่อถือในระดับชาติและระดับ

นานาชาติน้อยกว่าแผนแม่บทขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติถ้าหากว่า

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง 

4.2.2 การรักษามาตรฐานตามหลักการปารีสภายใต้การเมืองการปกครองที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตยมากนัก 

สืบเนื่องจากไทยเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ซึ ่งเป็นองค์กรที ่ช ่วยเหลือ

สมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นในการปกป้อง

คุ้มครองและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเครือข่ายได้มีข้อกำหนด

ของหลักการปารีสเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นหลักประกัน

ว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของรัฐต่าง ๆ จะมีความเป็นอิสระในการทำ

หน้าที่ เพื่อที่จะ  1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2) แนะนำรัฐบาลในเรื่องการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชน 3) ทบทวนกฎหมายสิทธิมนุษยชน 4) เตรียม

รายงานสิทธิมน ุษยชน 5) ร ับและสอบสวนเรื ่องราวร ้องท ุกข์จาก
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สาธารณชน แต่ด้วยเงื่อนไขทางสังคมการเมืองไทยที่ยังไม่มีเสถียรภาพมาก

นัก และประชาธิปไตยไม่ได้หยั ่งรากลึกอย่างมั ่นคงเพียงพอ ตลอดจน

วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนยังเป็นประเด็นที่ขาดความรู้ความเข้าใจ

อย่างแท้จริงในสังคม โดยเฉพาะในฝ่ายผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและ

ออกกฎหมายต่าง ๆ เพื ่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส ดังนั้น จึงยังมี

นโยบายและกฎหมายบางประการที่ไม่เอื้อให้การทำงานภายใต้หลักการ

ปารีสมีความต่อเนื่องและเหน็ผลเป็นที่ประจักษ์ชัดมากนัก  

4.2.3 การปรับปรุงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากร  

4.2.3.1 การปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการทำงานในเชิงบูรณาการความ

ร่วมมือภายในให้มากขึ ้น เนื่องจากการจัดโครงสร้างที ่มีอยู่เด ิมเป็น

ลักษณะเป็นแท่ง และขาดการไหลเวียนของการสื่อสารภายในองค์กร

แนวระนาบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งต่อและติดตามงาน 

4.2.3.2 วัฒนธรรมองค์การราชการ 

 “ระเบียบขั้นตอนมาก” “เข้าถึงยาก” “ล่าช้า” เป็นถ้อยคำที่สะท้อน

จากม ุมมองของคนภายนอกที ่มองกล ับเข ้ามาย ังการทำงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานที่ถูก

ตั ้งข้อครหาว่า ติดกับดักความเป็นราชการ ไม่ได้ใส่ใจต่อทุกข์ร้อนของ

ชาวบ้านมากพอ แก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้ทันท่วงที บางกรณีที่ชาวบ้านถูก

จับ หรือเยาวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองถูกจับกุมคุมขังโดยไม่ได้สิทธิใน

การเข้าถึงทนายความ หรือถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในสังคม

แล้วแต่ กสม. ยังไม่แสดงตนปกป้องประชาชน เป็นต้น  

 ในทางตรงกันข้าม มุมมองจากคนภายในองค์กรเองสะท้อนว่า ไม่มี

อำนาจและภาระงานที่อยู่ตรงหน้ามีมากเกินกว่าจะปลีกตัวได้  ไม่รู้ว่าจะต้อง

ทำอะไร อย่างไรเพราะเป็นเพียงพนักงานตัวเล็ก ๆ หากไม่มีระเบียบหรือ

คำส่ังก็เกรงว่าจะทำผิด  

4.3 ข้อท้าทายภายใต้วัฒนธรรมไทย 

4.3.1 ความไม่ลงรอยของชุดคุณค่าสากลกับชุดคุณค่าของสังคมไทย พบว่า “สิทธิ

มนุษยชนเป็นเรื ่องของฝรั ่ง”  “สิทธิมนุษยชนเป็นการแทรกแซงของ

ต่างชาติ” ยังคงเป็นวาทกรรมที่ลดทอนความน่าเช่ือถือในการขับเคลื่อนการ

เคารพสิทธิมนุษยชน ขณะที่คุณค่าหลักเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมใน

ความเป็นมนุษย์ยังคงถูกท้าทายด้วยชุดคุณค่าที่ว่า “คนไม่เท่าทัน” และการ

เปรียบเทียบว่า “นิ้วยังไม่เท่ากัน” หรือ “ทำบุญมาต่างกัน”  

4.3.2 วิกฤตความเชื่อมั่น  

กสม.คืออะไร  กสม.มีไว้ทำไม กสม.มีไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยประชาชนไม่ได้ 

เป็น “ยักษ์ไม่มีกระบอง” เป็นถ้อยคำที่พบมากจากมุมมองของคนภายนอก 

รวมทั้งความกังขาว่าจะทำหน้าที่เข้าข้างรัฐ ปกป้องรัฐมากกว่าที่จะปกป้อง

และเข้าข้างประชาชน 
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4.3.3 การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายอย่างได้ผล โดยเฉพาะ

ในเรื่องกระบวนการความยุติธรรมที่เป็นธรรมซึ่งเสียงสะท้อนของคนใน

กระบวนการยุติธรรมเองยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก ในขณะที่ความยุติธรรม

เป็นปัญหาหลักของประเทศและ 

4.4 รูปแบบใหม่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

4.4.1 การละเมิดโดยนโยบายของรัฐที ่แนบเนียนมากขึ ้น โดยเฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

4.4.2 ประเด็นทางด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศ เช่น ในกลุ่ม

เพศทางเลือก 

5. สรุปความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนไทยในรอบ 2 ทศวรรษ กสม. 

5.1 ความก้าวหน้าในเรื่องการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ฉบับตั้งแต่ปี 2540 

และกำลังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนในสภาอีก 1 ฉบับ คือ  ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งสอดคล้องกับ

อนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีไว้ 2 ฉบับ คือ อนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนในการบังคับให้หายสาบสูญ และ 

อนุสัญญาการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี  (23 กุมภาพันธ์ 2565)  

 

 

 

 



 

-141- 
 

5.2 ความก้าวหน้าในเรื่องการสง่เสริมความรู้เรื่องสิทธิมนษุยชนในระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และการศึกษาในระดับผู้บริหารระดับสูง  

5.3 ความก้าวหน้าในเรื่องการสง่เสริม ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and 

Human Rights) 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

1. การแก้ไขข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื ่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และเพื่อตอบโจทย์

การปรับสถานะขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับนานาชาติ และเพื ่อให้

สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นในการทำงาน

ตอบสนองอย่างครบวงจรและทันท่วงทีกับรูปแบบใหม่ๆ ที ่สลับซับซ้อนของการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้เป็น

องค์กรสมัยใหม่ที่มีจิตวิญญาณและมีแนวทางการเสริมศักยภาพ ฟื้นฟูแรงบันดาลใจ

ทั้งของตนเองและบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิด้วย  

3. การสร้างระบบกลไกให้ประชาชนผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงการพิทักษ์

ปกป้องสิทธิได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยอาจใช้รูปแบบการทำงานร่วมกับเครือข่าย

ต่าง ๆ อย่างแข็งขันและใกล้ชิดกับภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน 

4. การสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ กสม. และข้อจำกัด

ที่มีอยู่ตามกฎหมายฉบับปัจจุบันเพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่สังคม โดยใช้ช่อง

ทางการสื่อสารที่หลากหลายทั้งสื่อเก่าและส่ือใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

5. การส่งเสริมและติดตั้งชุดความรู้ด้านสทิธิมนุษยชนให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในระบบ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา และในการศึกษาช้ันสูงของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะใน

กองทัพ และองค์กรตำรวจ 

6. ขยายเครือข่ายอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน (อ.กสม.) 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรสมัยใหม่  

1. ควรนำการจัดทำแบบแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยเสนอในสมัยนาย

อานันท์   ปันยารชุน กลับมาจัดทำเป็นแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้มีผล

บังคับอย่างเป็นรูปธรรม เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนใน

ระดับประเทศ  

2. การจัดกระบวนการฟื้นฟูจิตวิญญาณคนทำงาน  

3. การสร้างพ้ืนที่สำหรับการบูรณาการและสร้างเป้าหมายร่วม 
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4. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานทั้งในส่วนของการรับเรื่อง

ร้องเรียน การติดตามการแก้ปัญหาและการรายงานผล  

5. จัดทำฐานข้อมูลและสร้างกลไกการติดตาม 

6. พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

7. สร้างระบบสวัสดิการและเส้นทางการเติบโตในหน้าที่การงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

8. ขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และทั่วภูมิภาค  

9. นำรูปแบบการประสานความร่วมมือแบบ 3 ประสานกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ

ขับเคลื่อนเชิงรุก  

10. การสื ่อสารผ่านช่องทางใหม่ ๆ ให้มากขึ ้น และมีช่องทางการสื ่อสารสองทางที่

ตอบสนองอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

11. เปิดพื้นที่สำหรับการสื่อสารรับเรื่องร้องทุกข์ และการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การพัฒนา free application  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

(อว.) บรรจุวิชาสิทธิมนุษยชนเป็นวิชาพื้นฐานบังคับ  

2. เสนอให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิชาบังคับของบุคลากรวิชาชีพเก่ียวกับกระบวนการความ

ยุติธรรม 

3. เสนอให้โรงเรียนในสังกัดของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องบรรจุวิชาสิทธิ

มนุษยชนไว้ในหลักสูตร 

4. การส่งเสริมและติดตั้งชุดความรู้ด้านสทิธิมนุษยชนให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษต่าง  ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้

อย่างทั่วถึง เช่น การใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ การจัดฝกึอบรมอาสาสมัครสิทธิ

มนุษยชน (อ.กสม.) เป็นต้น 
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18  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI012 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  16  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI013 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  30  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI014 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  หนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  20 พฤศจิกายน 2564. 
KI015 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  17  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI016 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  
17  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI017 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหน่ึงนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  17  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI018 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  
17  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI019 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  
18 
      พฤศจิกายน 2564. 
KI020 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  
19  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI021 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  
20  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI022 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  18 พฤศจิกายน 2564. 
KI023 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และธนภัทร ลือวานิช (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  10  
      พฤศจิกายน 2564. 
KI024 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหน่ึงนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  7  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
NKI001 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  2  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
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NKI002 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหน่ึงนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  
2  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
NKI003 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หน่ึงนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  4  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
NKI004 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หน่ึงนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  3  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
NKI005 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หน่ึงนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  2  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
IKI001 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หน่ึงนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  7  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
IKI002 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  8  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
IKI003 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),  ออนไลน์  
4  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
IKI004 (ผู้ให้สัมภาษณ์),  พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),  
ออนไลน์  4  
      กุมภาพันธ์ 2565. 
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ภาคผนวก 
 
ก. เคร่ืองมอืในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
โครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” 
Looking Back to Move Forward:  Reflections on Human Rights Progression from Two 
Decades of National Human Rights Commission of Thailand. 

โครงการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาน วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นนักวิจัยร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมมุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 
กสม. เพื ่อประมวล สังเคราะห์และถอดบทเรียน โดยสะท้อนการปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย 
(institutionalization) และการหล่อหลอม ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) และ
จัดทำเป็นรายงานเพื่อการนำไปพัฒนาการทำงานของ กสม. ในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ หากท่านตัดสินใจที่จะให้ข้อมูล โปรดมั่นใจว่า
ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล จะไม่ปรากฏชื่อของท่านหรือข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นคำตอบของท่าน การนำเสนอผลการวิจัยจะเป็นไปในภาพรวมเท่านั้น อย่างไรก็ดี คำตอบ
ที่ตรงไปตรงมาของท่านจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามในการจัดทำข้อเสนอเพื่อการ
พัฒนาองค์กรและการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยในอนาคต  ขอขอบคุณในความ
ร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ 

1. ท่านมีส ่วนเกี ่ยวข้องก ับการผลักดันประเด ็นสิทธ ิมนุษยชนก ่อนที ่จะมีสำน ักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) อย่างไรบ้าง ขอความกรุณาเล่าให้ฟัง 

2. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) บ้างหรือไม่ 
อย่างไร ขอความกรุณาเล่าให้ฟัง 

3. ที ่ผ่านมา 2 ทศวรรษของการมีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอย่างไร  ในประเด็นใดบ้าง  

4. บทบาทของ กสม. ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ และการนำหลักการสิทธิมนุษยชนไปใช้ใน
สังคมไทยในสายตาของท่านเป็นอย่างไรบ้าง  มีประเด ็นใดที ่ เป็นความก้าวหน้าหรือประสบ
ความสำเร็จบ้าง จะหาหลักฐานตัวชี้วัดได้จากอะไร อย่างไร ขอความกรุณาชี้แนะ 

5. อะไรบ้างที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของ กสม. ต่อการทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย มี
กรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นความล้มเหลวของ กสม. บ้างหรือไม่ อย่างไร พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
ได้หรือไม่ เพื่อจะได้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการปิดจุดอ่อน หรือป้องกันความล้มเหลวในลักษณะ
เดียวกันเกิดขึ้นอีก 

6. ท่านคิดว่า กสม. ทำงานอย่างเป็นอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเจตนารมณ์ของ
หลักการ Paris หรือไม่ อย่างไร อะไรคือสิ่งที่กสม.ทำได้ดี และอะไรคือข้อท้าทายสำคัญ 

7. หากจะให้สิทธิมนุษยชนลงหลักปักฐานในสังคมไทยมากกว่านี้ ท่านคิดว่า กสม. ควรต้องทำ
อะไร อย่างไร และผู ้มีหุ้นส่วนสำคัญในเรื่องนี้ มีใครหรือหน่วยงานใดบ้าง และคนหรือหน่วยงาน
เหล่านั้นควรต้องทำอะไร อย่างไรบ้าง 

8. หากจะทำให้ภาพลักษณ์ของ กสม. เป็นที่น่าเชื่อถือได้สำหรับการทำงานด้านการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่านมีคำแนะนำหรือไม่ อย่างไร  
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ข. แนวคำถามในการสนทนากลุ่ม 
โครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” 
Looking Back to Move Forward:  Reflections on Human Rights Progression from Two 
Decades of National Human Rights Commission of Thailand. 

โครงการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาน วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นนักวิจัยร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมมุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 
กสม. เพื ่อประมวล สังเคราะห์และถอดบทเรียน โดยสะท้อนการปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย 
(institutionalization) และการหล่อหลอม ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) และ
จัดทำเป็นรายงานเพื่อการนำไปพัฒนาการทำงานของ กสม. ในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ หากท่านตัดสินใจที่จะให้ข้อมูล โปรดมั่นใจว่า
ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล จะไม่ปรากฏชื่อของท่านหรือข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นคำตอบของท่าน การนำเสนอผลการวิจัยจะเป็นไปในภาพรวมเท่านั้น อย่างไรก็ดี คำตอบ
ที่ตรงไปตรงมาของท่านจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามในการจัดทำข้อเสนอเพื่อการ
พัฒนาองค์กรและการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยในอนาคต  ขอขอบคุณในความ
ร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ 
 
คำถามสำหรับเปิดวง 

1. ขอให้แต่ละท่านเขียนความประทับใจเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงานขับเคลื่อนประเด็น
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยลงในกระดาษชิ้นละ 1 เรื่อง และวงเล็บด้วยว่าใครเป็นคน
สำคัญในการผลักดันประเด็นนั้น ๆ (Chat สำหรับคนที่ไม่ถนัดเขียนให้พูด) 

2. ขอให้ท่านเขียนความคาดหวังต่อบทบาทของ กสม. ต่อการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทยลงในกระดาษ 1 แผ่นต่อ 1 ความคาดหวัง หากมีความคาดหวังหลายเรื่อง
ท่านสามารถเขียนได้หลายแผ่นตามที่ต้องการ  

3. อะไรคือความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรของท่านและ กสม.   
 
คำถามสนทนาในวง 

1. ท่าน/องค์กรของท่านเกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไร  และมีการ
ทำงานร่วมกบั กสม. บ้างหรือไม่  อย่างไร  

2. ประสบการณ์การทำงานระหว่างองค์กรของท่านกับกสม. เป็นอย่างไร เช่น ความยุ่งยาก
ในเรื่องกระบวนการ เอกสาร หรืออื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร   

3. หากกล่าวถึง กสม. สิ่งแรกที่ท่านนึกถึงคืออะไร 
4. หากมองย้อนหลัง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ถือว่าสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีความก้าวหน้า

อย่างไร และ กสม. มีบทบาทมากน้อยเพียงใด  
5. ที่ผ่านมาคิดว่า กสม. ทำงานอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมาในการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

หรือไม่ อย่างไร  
6. ที่ผ่านมาคิดว่า กสม. ทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไร อะไรคือผลงานชิ้นที่โดด

เด่นในสายตาของท่าน อะไรคือผลงานที่ต้องพัฒนาปรับปรุง  และควรปรับปรุงอย่างไร  
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7. ความคาดหวังต่อ กสม.  และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการหนุนเสริมการทำงานของ 
กสม. ในอนาคตคืออะไร อย่างไร  เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล (GANHRI) และเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือได้ในสายตานานาชาติ 

 
คำถามปิดวง 

1. หากจะส่ือสารต่อสังคมไทยเรื่องสิทธิมนุษยชน ท่านอยากจะส่ือสารเรื่องอะไร อย่างไร  
2. อยากจะฝากข้อเสนอ คำแนะนำ หรือให้กำลังใจแก่ กสม. บ้างหรือไม่ อย่างไร  
3. อยากให้ กสม.สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างท่าน/องค์กรของท่านอย่างไรบ้าง  

 
หมายเหตุ  
 คำถามอาจมีการปรับเปลี่ยนลื่นไหลไปตามบรรยากาศของวงสนทนาและประเด็นที่ผู้เข้ารว่ม
สนทนาจะเชื่อมโยงไปถึง โดยทีมที่ปรึกษาทำหน้าที่สังเกตการณ์ ตั้งคำถามเสริมพลังชวนขบคิดใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกบัวัตถุประสงค์ 
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ค. แบบสอบถาม 
เรื่องความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจในการทำงาน 
 
คำชี้แจง: 
แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมมุมมองของผู้ปฏิบัติงานภายในของสำนักงานคณะกรรมก
ารสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ขอให้ท่านตอบความจริงเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอ
งค์กรต่อไป โดยข้อมูลที่ท่านให้ถือเป็นข้อมูลสำคัญและโครงการวิจัยจะเก็บเป็นความลับ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน 
ส่วนที ่3 การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ, วัฒนธรรมในองค์กร, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, การรักษาดุลยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว, 
ภาคภูมิใจและความพึงพอใจ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ 

 ❏ หญิง ❏ ชาย ❏ ไม่ประสงค์ระบุเพศ  

 
1.2 หน่วยงานภายในที่สังกดั _______________  
 
1.3 ตำแหน่ง __________________________ 
 
1.4 สถานะ 

 ❏ ข้าราชการ  

 ❏ พนักงานราชการ 

 ❏ พนักงานจ้างเหมาบริการ  

 ❏ อื่น ๆ  

 
1.5 อายุ  _______________ 
 
1.6 การศึกษาสูงสุด  

 ❏ ปริญญาตรี สาขา ________________________ 

 ❏ ปริญญาโท สาขา ________________________ 

 ❏ ปริญญาเอก สาขา _______________________ 
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1.7 ระยะเวลาการทำงาน  

 ❏ ต่ำกว่า 5 ปี  

 ❏ 5-10 ปี  

 ❏ 11 – 15 ปี  

 ❏ 15-20 ปี  

 
1.8 ท่านเข้ามาทำงานในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการ  

 ❏ โอนย้าย  

 ❏ สอบบรรจุ  

 ❏ อื่นๆ ระบุ _______________  

 
1.9 เหตุผลที่สนใจทำงานในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(หากเลือกมากกว่า 1 ข้อ ให้เขียนเลข 1 ในเหตุผลที่ท่านให้น้ำหนักมากที่สดุและเรียงลำดับต่อมา) 

 ❏ เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง  

 ❏ เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี  

 ❏ เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชน  

 ❏ อื่น ๆ ระบุ _________________ 

 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  

ประเด็นคำถาม 5 
มากที่
สุด 

4 
มาก 

3 
ปานก
ลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุ

ด 

1.ท่านมีความรู้เข้าใจหลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชน      
2.มีการอบรมความรู้เรื่องสทิธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ 
ก่อนการปฏิบัติงานจริง  

     

3.เม่ือเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว 
สำนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนส่งเสริมให้ท่านได้พัฒ
นาความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอ  
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ส่วนที่ 3 ขอให้ท่านทำเครื่องหมายที่ตรงกับคำตอบของท่านมากท่ีสุด  
3.1 การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ   

ประเด็นคำถาม 5 
มากที่
สุด 

4 
มาก 

3 
ปานก
ลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุ

ด 

1.ท่านได้ใช้ความรูค้วามสามารถในการทำงานตามหน้าที่ 
(Job description)  

     

2.งานมีความท้าทายและมีความหมาย       
3.ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และทักษะอย่างต่อเนื่อง 

     

4.ท่านได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน       
5.ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความสำเร็จในงานที่รับผิดช
อบ  

     

6.งานที่ทา่นรับผิดชอบเป็นงานที่มีความเครียด      
7.งานของท่านมีผลลัพท์ชัดเจนและสร้างผลกระทบต่อสังคม
เสมอ  

     

 
3.2 วัฒนธรรมในองค์กร  

ประเด็นคำถาม 5 
มากที่
สุด 

4 
มาก 

3 
ปานก
ลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุ

ด 

1.การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่มีการเลือกปฏิบัติใ
นองค์กร 

     

2.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงานเสมอ       
3.ท่านมีส่วนร่วมในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผนงาน  

     

4.การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม       
5.ระบบการทำงานแบบราชการที่ไม่ยืดหยุ่น 
6.สามารถขอคำปรึกษา/แนะนำกบัผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้
างานได้ตลอดเวลา  

     

 
  



 

-155- 
 

 
3.3 สภาพแวดล้อมในการทำงาน  

ประเด็นคำถาม 5 
มากที่
สุด 

4 
มาก 

3 
ปานก
ลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุ

ด 

1.สภาพแวดล้อมทางกายภาพเอื้ออำนวยต่อการทำงาน เช่น 
โต๊ะทำงานหรือแสงสว่าง  

     

2.ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานอย่างเพียงพอและทั
นสมัย   

     

3.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒ
นาสภาพแวดล้อมในการทำงาน   

     

 
3.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

ประเด็นคำถาม 5 
มากที่
สุด 

4 
มาก 

3 
ปานก
ลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุ

ด 

1.เงนิเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อค่าครองชีพ        
2.เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขอ
งงาน   

     

3.การเล่ือนเงินเดือนมีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

     

 
3.5 การรักษาดุลยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว  

ประเด็นคำถาม 5 
มากที่
สุด 

4 
มาก 

3 
ปานก
ลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที ่
สุด 

1.งานของท่านทำให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบ่อยครั้
ง   

     

2.ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทำงาน 
เวลาส่วนตัวและเวลาครอบครัวได้อย่างเหมาะสม   

     

3.ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัว   
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3.6 ภาคภูมิใจและความพึงพอใจ  

ประเด็นคำถาม 5 
มากที่
สุด 

4 
มาก 

3 
ปานก
ลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที ่
สุด 

1.ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร       
2.ความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรที่ทำหน้าที่สรา้งควา
มรู้ สนับสนุน และปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

     

3.ความสุขและความพึงพอใจในการทำงานในหน่วยงานและ
สำนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ   
4.ท่านคิดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีภาพลักษณ์ที่ดีใน
สังคม 

     

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ท่านคิดว่าองค์กรมีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุง   
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

2. ท่านคิดว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการยอมรับจากสังคมหรือไม่  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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ง. ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: สิทธิมนุษยชนไทย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม

ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงกติกาและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานที่สัมพันธ์กับชีวิตของคนทุกคนและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กสม. (2558) ได้จัดทำเอกสารที่เป็นการอธิบายความหมายสิทธิมนุษยชน
โดยหยิบยกงานชิ้นสำคัญของนักวิชาการไทย คือ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ เรื่อง ปฏิทิน
แห่งความหวังจากครรภ์ มารดาถึงเชิงตะกอน: สิทธิมนุษยชน ซึ่งอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
เกี่ยวกับ ความหมายของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” ความรู้ หลักการเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนผ่านบทความปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ซึ ่งสอดคล้องกับ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้ 

เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่รับประทานอาหาร ที่เป็นคุณประโยชน์และได้รับ
ความเอาใจใส่และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิการของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อ
แม่ผมมีอยู ่และแม่ต้องไม่มีลูกถี ่นัก พ่อกับแม่จะแต่งงานกันอย่างถูกกฎหมายหรือธรรมเนียม
ประเพณีหรือไม่ไม่สําคัญ แต่สำคัญที่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ทำความอบอุ่นให้ผมและ
พี่น้อง 

ในระหว่าง 2 – 3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผมกำลังเติบโตในระยะที่สำคัญ ผม
ต้องการให้แม่ผมกับตัวผมได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวหรือ
น้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู ้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมี
สติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือ
ชนบทแร้นแค้น 

เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทำให้ได้รับความพอใจวา่ตน
ได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่ จะต้องมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่หรือ
ประทุษร้ายกัน ประเทศของผมควรมีความสัมพันธ์อันชอบธรรม และเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก 
ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาการของมนุษย์ทั้งโลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาส
สร้างเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ผมต้องการให้ชาติของผม ได้ขายผลผลิตแก่ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็นธรรม ในฐานะที่ผม
เป็นชาวนาชาวไร่ ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมา
ขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีทำกินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายุติธรรม ในฐานะที่ผมเป็น
กรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นส่วน มีส่วนในโรงงาน บริษัทห้างร้านที่ผมทำอยู่ ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ 
ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ก็ได้ โดยไม่ต้องทน
รบกวนจากการโฆษณามากนัก 

ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันรักษาโรคแก่ผมอย่างฟรี 
กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูก อย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอ หาพยาบาลได้สะดวก 
ผมจำเป็นต้องมีที่ว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมีบทบาท
และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัต
ฤกษ์ งานกุศล อะไรได้พอสมควร ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่ม 
เรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือ
สโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน 

เรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี ้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรในส่วนรวมตาม
อัตภาพ ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนร่วมในสังคมรอบตัว ผมต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชาติ เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคน
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ควรได้รับความรู้ และวิธีการวางแผนครอบครัว เมื่อแก่ ผมและเมียกค็วรได้รับประโยชน์ตอบแทนจาก
การประกันสังคม ซ่ึงผมได้จ่ายบำรุงตลอดมา 

เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตาย
ในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะ
การเมืองเป็นพิษ เมื่อตายแล้วยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูก
ยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้ประโยชน์ใน
การบำรุงชีวิตของคนอื่นๆ บ้าง 

ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกิน และอย่าทำพิธีรีตองในงาน
ศพให้วุ ่นวายไป นี่แหละคือความหมายแห่งชีวิต นี ่แหละคือการพัฒนาที ่ควรจะให้เกิดขึ ้น เพ่ือ
ประโยชน์ของทุกคน 
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