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ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
ในการศึกษา วจัิย และเผยแพร่ความรู้และพฒันาความเข้มแข็งด้านสทิธิมนษุยชน  
รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทกุกรณโีดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกัน 
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

จดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศเสนอต่อ 
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีมีการรายงาน
สถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมตลอดทัง้การแก้ไขปรบัปรงุ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ส่งเสรมิและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปตระหนกัถึงสทิธมินษุยชน 
ของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น 
ซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กับการริเริม่งานศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และ 27 คือ 
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ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั องค์กรเอกชน  
และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือ
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หน้าที่และอ�านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

กสม. ได้ริเริ่มโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” โดยมี 
สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลัยมหดิล เป็นท่ีปรึกษาและจัดท�าการศกึษา
ดังกล่าว ระหว่างกันยายน 2564 - มีนาคม 2565 โดยท�าความเข้าใจพลวัตสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย ในเชิงประสบการณ์ ปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค และข้อท้าทาย ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท�ากระบวนการรวบรวมมุมมองผู้ปฏิบัติงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอก กสม. และส�านักงาน กสม. น�ามาประมวล 
สงัเคราะห์และถอดบทเรยีนสะท้อนการปรบัปรงุโครงสร้าง/นโยบาย (institutionalization)  
และการหล่อหลอม ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) ผ่านพัฒนาการ 
ของ กสม. และส�านักงาน กสม. ในช่วงระหว่างปี 2544 - 2564  

อนึ่ง ในส่วนเอกสาร/สื่อเผยแพร่บทสรุปการศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ  
สทิธมินษุยชนในสงัคมไทย” ประมวลจากรายงานการศกึษา “เหลยีวหลงัแลหน้า 2 ทศวรรษ  
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” โดยได้ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจนถึงเดอืน
กรกฎาคม 2565
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ท่ีมาและความส� าคัญ 

สงัคมไทยภูมใิจเป็นอย่างยิง่ต่อการส่งเสริมสทิธมินษุยชนสากล ด้วยเมือ่วนัที ่ 10 ธนัวาคม 2491  
ทีป่ระชุมสมัชชาสหประชาชาต ิสมยัที ่3 ณ กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส และเป็นวนัทีส่มชัชา
มีมติที่ 217 A (III) รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights - UDHR) (สมเกียรติ เกียรติเลขากุล, 2561; บุญเกื้อ สมนึก, 2562)  
ซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศที่ร่วมประชุมและออกเสียงรับรองมติดังกล่าว  
ขณะที่มี 8 ประเทศที่งดออกเสียง โดยที่ไม่มีประเทศใดออกเสียงคัดค้านปฏิญญาฉบับนี้ 
(กระทรวงการต่างประเทศ, มปป.) หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นบทบาทส�าคัญของไทย 
ในเวทีโลกด้านการเห็นคุณค่าความส�าคัญของการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่น้อยกว่าชาติอื่น ๆ 

ผ่านไป 49 ปีหลังการร่วมประกาศรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
นานาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ 
คร้ังแรกภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็น 
รัฐธรรมนูญที่ส ่งเสริมสิทธิพลเมืองในเรื่องการมีส ่วนร ่วมทางการเมืองมากที่สุด 
ในประวัตศิาสตร์ไทย ทัง้นี ้ปฏเิสธไม่ได้ว่าบรบิทสงัคมการเมืองโลกทีก่�าลงัอยูใ่นบรรยากาศ
เสรีประชาธิปไตยเบ่งบานมีส่วนส�าคัญในการหนุนเสริมขบวนการเคลื่อนไหวของ 
ภาคประชาชนด้วยเช่นกัน ขณะที่วิกฤตการณ์ส�าคัญ ๆ ของโลกที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
อย่างกว้างขวาง เช่น เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 (เหตุการณ์ 9/11) ยังไม่ค่อย 
ถูกกล่าวถึง 

อย่างไรก็ตาม เมือ่ กสม. ได้ถือก�าเนดิข้ึนอย่างเป็นทางการภายใต้บทบัญญติัของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามที่ปรากฏในหมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 8  
“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” แล้ว ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการตรา 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือรับรองการจัดตั้ง 
อ�านาจหน้าที่ และการด�าเนินงานของ กสม. ขึ้นอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะมีกระบวนการ
และขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มาด�ารงต�าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ กสม. ชุดที่ 1

ท่ีผ่านมา กสม. ได้รณรงค์ส่งเสริมการพิทักษ์ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาจนครบรอบ 20 ปี  
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3 ฉบับ โดยปัจจุบัน กสม. ท�างานภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
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และมาตรา 27 (1) ก�าหนดให้ กสม. มีหน้าที่และอ�านาจในการส่งเสริม สนับสนุน และ 
ร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ 
และพฒันาความเข้มแข็งด้านสทิธิมนุษยชน และมาตรา 48 ก�าหนดให้ส�านกังาน กสม. มหีน้าที่ 
และอ�านาจในเรื่องงานธุรการ การอ�านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน 
การปฏบิตังิานของ กสม. รวมทัง้ศกึษา รวบรวม วเิคราะห์ข้อมลู และสนบัสนนุให้มกีารวจัิย 
เก่ียวกับงานของ กสม. ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวน 
การท�างานทีผ่่านมาขององค์กรเพ่ือการพฒันาปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในการให้บรกิาร 
ประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์: แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2565 ยทุธศาสตร์ที ่5 กลยทุธ์ที ่5.1 ปรบัปรงุกระบวนการท�างานในภารกิจหลกั 
ขององค์กร (core business process redesign) กลยุทธ์ท่ี 5.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม 
และโปร่งใส และกลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรเรียนรู้ (learning organization)  
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวม โดยมีเป้าประสงค์ คือ 
การรวบรวมมมุมองของผูป้ฏิบัตงิาน/บุคคลท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบิติังานด้านสทิธมินษุยชน
ทัง้ภายในและภายนอก กสม. และส�านกังาน กสม. เพ่ือประมวล สังเคราะห์และถอดบทเรียน  
โดยสะท้อนการปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย (institutionalization) และการหล่อหลอม 
ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) ผ่านพัฒนาการของ กสม. และส�านักงาน 
กสม. ในช่วงระหว่างปี 2544 - 2564 ตลอดจนรับฟังการสะท้อนจากองค์กรและหน่วยงาน 
ภายนอกต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องและจดัท�าเป็นเอกสารและส่ือเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั 
พลวัตของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยครอบคลุมความมุ่งมั่น การปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
และข้อท้าทาย ตลอดจนข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดยทุธศาสตร์การท�างาน 
ของ กสม. ในอนาคต จึงเป็นการสมควรที่จะต้องด�าเนินการศึกษาถอดบทเรียนอย่าง 
เป็นระบบ และเป็นที่มาของโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชน 
ในสังคมไทย”

ระเบียบวิธีศึกษา 

โครงการนี้ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ 1) การศึกษาวิจัยเอกสาร 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 33 คน  
3) การสนทนากลุ่ม จ�านวน 2 ครั้ง 4) การจัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็น จ�านวน 50 คน  
5) การจัดเวทีสาธารณะ จ�านวน 1 ครั้ง และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  
(content analysis) การน�าเสนอด้วยการพรรณนาความประกอบกบัเรือ่งเล่า (narratives)
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สรุป
ผลการศึกษา 
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สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่า

1. พลวัตของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
1.1	จุดเริม่ต้นของสิทธิมนุษยชนสากลในประเทศไทย
อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นพร้อมกับนานาชาติที่เป็นสมาชิกร่วมลงนามรับรองปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน จ�านวน 48 ประเทศตั้งแต่ปี 2491 และอีก 49 ปีถัดมา จึงสามารถก่อตั้ง
สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(National Human Rights Institute) ได้ภายใต้รฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นในปี 2544 กสม. ชุดที่ 1 จึงได้รับการสรรหาและ 
เริม่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเป็นทางการ โดยมคีณะกรรมการ 11 คน ด�ารงวาระ 7 ปี อย่างไรกด็ี  
ด้วยเสถียรภาพทางการเมืองไทยที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างมั่นคงและต่อเน่ือง  
มกีารรฐัประหารอกี 2 คร้ังตามมา ท�าให้ต้องมกีารร่างรฐัธรรมนญูใหม่อกี 2 ฉบบั คอื ฉบบัปี 
พทุธศกัราช 2550 และ 2560 ส่งผลต่อการได้มาซึง่ กสม. รวมทัง้อ�านาจ หน้าที ่ทีถ่กูก�าหนด 
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กสม. ไปด้วย 

กสม. ชุดที่ 4 จ�านวน 6 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต ิ5 คน ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ให้ปฏบิตัหิน้าท่ี  
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีก 1 คน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 ซึ่งครบตามที่กฎหมายก�าหนด 
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การเคลือ่นไหวของภาคประชาชนในเรือ่งเกีย่วกบัสทิธชิมุชน สทิธแิรงงาน  
สิทธิผู้หญิง สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างมาก
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา แต่ภาษาสิทธิมนุษยชนยังไม่เป็น 
ที่แพร่หลายในขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมากนัก ภาษาที่
หมายถึงสิทธิมนุษยชนและถูกใช้ในช่วงเวลานั้น ได้แก่ ค�าว่าสิทธิชุมชน 
การกดขี่ ความอยุติธรรม ความไม่เป็นธรรม เป็นต้น

การเคลื่อนไหวทางวิชาการ เริ่มมีงานศึกษาและงานตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารวชิาการท่ีเกีย่วข้องกบัประเด็นสทิธมินษุยชนบ้าง เช่น วารสารผูไ้ถ่  
ของคณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ยส.) ที่ก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความ
ยตุธิรรมและสนัต ิเป็นองค์กรฝ่ายสังคม ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย และเริ่มมีงานเขียนที่ใช้ค�าว่า “สิทธิมนุษยชน” เช่น 
• ชุดโครงการวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซ่ึงมี 10 

โครงการวิจัยย่อยในชุดนี้ (2524)
• งานของชัยวัฒน์ สถาอานนท์ เรื่อง การแนะน�าและวิจารณ์การเรียน

การสอนสิทธิมนุษยชน (2528) 
• งานของเสน่ห์ จามรกิ เรือ่ง พฒันาการสทิธมินษุยชนในสงัคมไทย (2531) 
หลังจากรัฐธรรมนูญก�าหนดให้มี กสม. งานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
เริ่มมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 
• ชดุโครงการวจิยัสทิธมินษุยชนในสถานการณ์สากล ซึง่ม ี9 โครงการย่อย  

(2542)
• งานของเสน่ห์ จามริก เรื่อง สิทธิมนุษยชน: เกณฑ์คุณค่าและ 

ฐานความคดิ (2542) และ เรือ่ง สทิธมินษุยชนไทยในกระแสโลก (2549) 
• งานของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื่อง ก�าหนดและความเป็นมาของ 

สิทธิมนุษยชน (2549)
ส่งผลให้ภาษาสิทธิมนุษยชนได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้น

1.2.1

1.2.2

1.2	การเคล่ือนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยแบ่งออกได้	ดังน้ี	
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มีการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนแห่งแรกในระดับบัณฑิตศึกษา 
เมื่อปี 2542 โดยโครงการจัดตั้งส�านักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและ 
การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน เป็นหลักสูตรนานาชาติและเป็นหลักสูตรแรก 
ของประเทศไทย

มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จัดท�า 
หลกัสตูรการอบรม และต่อมาได้จดัท�าหนงัสอืคูมื่อส�าหรบัการจดัการเรยีน 
การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมา 1 เล่ม เรื่อง เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชน
ศกึษา ในปี 2545 แต่ยงัไม่ได้รบัการบรรจเุข้าเป็นหลกัสตูรของส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน นอกจากนี ้มูลนธิแิละองค์กรพฒันา
เอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ทั้งที่เป็นองค์กรในประเทศไทย และ
องค์กรข้ามชาติต่าง ๆ ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทน�าในการรณรงค์ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

มีความพยายามขยายหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยวทิยาลัยการเมืองการปกครอง  
ได้เปิดหลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาสทิธมินษุยชนศกึษา หลงัจากนัน้ได้ร่างหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  
สาขาสทิธมินษุยชนศกึษาในปี 2556 และเร่ิมเปิดรับนักศกึษาในปีการศกึษา  
2559 - 2560 ก่อนจะปิดหลกัสตูรด้วยเหตผุลเร่ืองความไม่คุม้ต้นทนุ ในขณะที่  
มหาวิทยาลยัมหดิล ยงัคงเปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรระดับบณัฑติศึกษา  
(นานาชาต)ิ ทัง้ปรญิญาโท และปรญิญาเอก และยังเพ่ิมหลักสูตรภาษาไทย 
ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และ  
สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซ่ึงท�าให้การศึกษาสิทธิมนุษยชน 
ในระดบัอดุมศกึษาในปี 2565 ยงัคงมีมหาวทิยาลยัมหดิลเพียงแห่งเดียว
ที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ 

1.2.3

2.1.1

2.1.2

2. สองทศวรรษสิทธิมนุษยชนไทย
2.1	พัฒนาการทางด้านการส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน
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หลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ พบว่า ในปี 2562 ส�านักงาน กสม. ได้ร่วมกับ 
สถาบนัพระปกเกล้า พฒันาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรสทิธมินษุยชนส�าหรบั 
นักบริหารระดับสูง (ปสม.) ขณะท่ีกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ก็มีหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร

ในปี 2563 มกีารจดัท�าหนงัสอืคูม่อืการจดัการเรยีนการสอนสทิธมินษุยชน 
ศกึษา ส�าหรบัระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และมมีติทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนเร่ือง 
สิทธิมนุษยชน โดยส�านักงาน กสม. ได้จัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู ้
สิทธิมนุษยชนศึกษา ส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ช่วงชั้น และ 
มีโครงการฝึกอบรมส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระยะ ๆ 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
ทั้งสิทธิมนุษยชนศึกษา กฎหมายสิทธิมนุษยชน ไม่ได้รับการบรรจุเป็น
วชิาพืน้ฐานภาคบงัคบัในระดบัอดุมศกึษา คณะนติิศาสตร์ของสถาบนัการ
ศึกษาต่าง ๆ  จัดรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี  
ทัง้นี ้เพราะวชิากฎหมายสทิธมินษุยชนไม่ได้ถกูยอมรบัให้เป็นวชิาในการ
สอบใบอนุญาตวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ อย่างไรก็ดี 
พบว่า มกีารจดัการเรยีนการสอนสทิธิมนษุยชนในลกัษณะทีเ่ป็นการแยก
รายประเดน็อยูใ่นระดบัอดุมศกึษาหลายหลกัสตูร เช่น ภาควชิาสตรศีกึษา  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหลักสูตรสตรีศึกษาของวิทยาลัย 
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความพยายาม 
จัดตั้งศูนย์/สถาบัน/ส�านักที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอีกหลายแห่ง เช่น 
ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้ง และสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (2560) ส�านักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  
กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.)  
เป็นต้น 

2.1.4

2.1.4

2.1.3
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2.2	พัฒนาการเชิงประเด็นสิทธิมนุษยชน
นับจากมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีความก้าวหน้าในเชิงประเด็นหลาย
เร่ือง ท้ังนี้ มิสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความส�าเร็จของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่ผู้ให้ข้อมูล 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างนิยามว่า “เป็นความส�าเร็จร่วมกัน” ในการขับเคลื่อนจนกระทั่ง
มีการลงนามในพันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชน จ�านวน 7 ฉบับ จาก 9 ฉบับ ได้แก่

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
พ.ศ. 2508 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
พ.ศ. 2509 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539

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

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

1

2

3

4
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อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ 
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance (CED)
พ.ศ. 2549 โดยไทยลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 และอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการเพื่อให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี

8

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	 และการปะติบัติหรือการลงโทษอ่ืน 
ท่ีโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือท่ีย�า่ยีศักดิศ์รี

Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT)
พ.ศ. 2527 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
Convention on the Rights of the Child (CRC)
พ.ศ. 2532 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535

5

6

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ฐาน 
และสมาชิกในครอบครัว

Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and 
Member of their Families (CMW)
พ.ศ. 2533 ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี

9

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
Convention on the Rights of the Persons with Disabilities (CRPD)
พ.ศ. 2549 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551

7
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ความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�างาน
ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไม่ได้มาจากการเรียนการสอน 
สิทธิมนุษยชนโดยตรงในฐานะท่ีเป็นสาขาวิชา หากแต่มีสาเหตุส�าคัญ 
มาจากการมีประสบการณ์ตรงและการรับรู้ปรากฏการณ์ความเป็นไป 
ของสงัคม ซ่ึงสะท้อนผ่านเรือ่งเล่าจากประสบการณ์ตรงทีส่�าคญัหลายเรือ่ง  
ซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

3.1.1

3. สองทศวรรษ กสม.
3.1	ความมุ่งม่ัน	
ผลจากการวิจัยพบว่า

ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นยุคที่อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย
และแนวคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมเบ่งบาน มีความปรารถนา
จะเห็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค ชาวไร่ชาวนา 
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและมีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองในทิศทางท่ีส่งเสริม 
ให้คุณภาพชีวิตประชาชนท่ัวไปดีข้ึน ระบบการศึกษา 
ที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนา
ชนบท ท�าให้ได้เหน็ความยากล�าบากของชาวไร่ชาวนาและ
เกษตรกรไทย โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้าง
แรงบันดาลใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม และ
ความเป็นคนเสมอกันให้กับขบวนการนักเรียน นักศึกษา 
ขบวนการชาวไร่ชาวนาเป็นอย่างมาก เป็นจุดเร่ิมต้น 
ท่ีส�าคัญท่ีเป็นขุมพลังท�าให้นักเรียนนักศึกษาหลากหลาย
สาขาวชิา เช่น นกัศกึษาแพทย์ นกัศกึษารัฐศาสตร์นกัศกึษา
นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ เคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยขณะนั้น

3.1.1.1
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การมีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะแรงงานหญงิทีท่�างานโดยไม่มสีทิธแิละสวสัดกิาร
การจ้างงานทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานทีค่วรเป็น ท�าให้รูส้กึ
ได้ถงึความไม่เป็นธรรมจึงต้องการเรยีกร้องความเป็นธรรม
ส�าหรับตนเองและบรรดาแรงงานด้วยกัน

การมีประสบการณ์ตรงในฐานะอาสาสมัครท�างานให้กับ
องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรในประเด็นท่ีเกี่ยวกับผู้อพยพ 
ลี้ภัยสงครามกลางเมืองตามแนวชายแดน 

3.1.1.2

3.1.1.3

กสม. มีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ของตนเพือ่ผลกัดนัให้เกดิการเคารพสทิธมินษุยชนในสงัคมไทย โดยเฉพาะ 
ในส่วนของประชาชนทีม่กัถูกกดขีเ่อารัดเอาเปรียบแม้จะรู้ว่าเป็นงานทีย่าก  
กรรมการส่วนมากในชุดท่ี 1 เป็นผู้ที่ท�างานเพื่อปกป้องสิทธิประชาชน 
มาก่อน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในขบวนการภาคประชาชนมาตั้งแต่
ก่อนปี 2540 และมปีระสบการณ์ร่วมกบักลุม่เครอืข่ายผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ในการรณรงค์ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และความมุ่งมั่น 
จากแรงบันดาลใจนี้สัมพันธ์กับการยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจของ 
ภาคประชาชนต่อความพยายามทุ่มเทผลักดันงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ของ กสม. โดยเฉพาะในกรณท่ีีเป็นเรือ่งยาก หรอื ทีเ่รยีกว่า “งานร้อน” และ 
สมัพนัธ์กบัเรือ่งเล่าความคาดหวงัและความพึงพอใจของภาคประชาชนด้วย 

3.1.2
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ในส่วนของบคุลากรในส�านกังาน กสม. แม้ว่าจะมกีารโอนย้ายจากหน่วยงาน 
ราชการหลายแห่ง ทว่าหลายคนมีความมุ่งมั่นต้ังใจและต้องการสร้าง 
การเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะในเชงินโยบายเพ่ือให้การปฏบิติัต่อประชาชน
เป็นไปอย่างเสมอภาค ทั้งนี้ หลายคนมีแรงบันดาลใจมาจากการมี 
ประสบการณ์ตรงต่อการมองเหน็การละเมดิสทิธมินษุยชนต่อประชาชนมาก่อน  
หลายคนเคยท�างานเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนบางประเดน็ในหน่วยงานเดมิ 
เมือ่มสี�านกังาน กสม. เกดิขึน้ จงึได้รบัการเชญิชวนให้มาร่วมท�างานด้วย
มุ่งหวังจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นนั้น ๆ อย่างได้ผลมากขึ้น  
ในขณะทีบุ่คลากรทีผ่่านการสอบคดัเลอืกเข้ามาใหม่หลายคนมคีวามมุง่มัน่ 
ตั้งใจต้องการท�างานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นทุนเดิม และมีหลายคน 
ที่ส�าเร็จการศึกษาทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง

ความเสมอภาคเป็นธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ 
ลดการละเมดิสทิธมินุษยชน เป็นจดุร่วมส�าคญัทีท่ัง้ กสม. และบคุลากร 
ในส�านักงาน กสม. ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดขึ้น และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3.1.3

3.1.4
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ตารางแสดงเหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาท�างานท่ีส�านักงาน กสม.

0 5 10 15 20 25 30 35

ค่าตอบแทน
และสวัสดกิาร

31

ได้เรียนรู้
และพฒันา

28

เปิดโอกาส
เตบิโต 25

สอดคล้อง
กบัวุฒิ

24

ตรงตาม
ความต้องการ

24

ช่วยเหลือ
ประชาชน

33

ภาพลักษณ์
ที่ดี

21

ความมั่นคง 30

ค� าอธิบาย:	
(1) เหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาท�างานท่ีส�านักงาน กสม. รวบรวมจากแบบสอบถาม 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน กสม. 50 รายตอบแบบสอบถามดังกล่าว
(2) ด้วยหลักการเคารพการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลในการตอบค�าถามตามจริยธรรม 
การวิจัยในคน บางข้อค�าถามผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ตอบค�าถาม ดังนั้น แต่ละข้อค�าถาม 
จึงอาจจะมีค�าตอบไม่ครบ 50 ราย
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มข้ีอสงสยัเรือ่งความเป็นอสิระในการท�างาน พบว่า ภายใต้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มีประเด็นที่ก่อให้เกิดความสงสัยในเร่ืองความเป็นอิสระ 
ในการท�างาน ด้วยหลกัเกณฑ์ในกระบวนการสรรหา กสม. นัน้ 
ไม ่ได ้แสดงให ้เห็นท่ีมาของคณะกรรมการสรรหาที ่
หลากหลายโดยเฉพาะตัวแทนที่มาจากภาคประชาชน  
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวระบุให้ กสม. ใช้หลักการ
เดียวกันกับผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องการสรรหาดังกล่าว 
ตามมาตรา 243 ความว่า

การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้น�า
บทบัญญัติมาตรา 206 และมาตรา 207 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ�านวน 
เจด็คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎกีา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
สภาผูแ้ทนราษฎร ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ�านวน
หนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกจ�านวนหนึ่งคน และให้น�า
บทบัญญัติมาตรา 231 (1) วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

3.2.1.1

การท�างานภายใต้มาตรฐานสากล “หลักการปารีส”  
(The Paris Principles)

3.2.1

3.2	การปฏิบัติงาน
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โดยหลกัการนัน้ได้ระบุให้มกีารก�าหนดภาระหน้าท่ีอย่างชดัเจน
และมอี�านาจเพยีงพอในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ตามรัฐธรรมนูญ ทว่าที่ผ่านมามีเพียงรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทีก่ล่าวว่าได้เขยีน
ครอบคลมุหลกัการข้างต้นมากทีส่ดุ โดยเฉพาะในมาตรา 257 
ข้อ (2) เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรัฐธรรมนญู  
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู ้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยรฐัธรรมนญู ท้ังนี ้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพิีจารณาของศาลรฐัธรรมนญู (3) เสนอเรือ่ง 
พร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง ในกรณทีีเ่หน็ชอบตามท่ีมี 
ผูร้้องเรยีนว่า กฎ ค�าสัง่ หรอืการกระท�าอืน่ใดในทางปกครอง
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาท่ีเกี่ยวกับความชอบ 
ด้วยรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย ท้ังนี ้ตามพระราชบญัญติัจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง และ (4) ฟ้องคดต่ีอ 
ศาลยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหาย เมือ่ได้รบัการร้องขอจากผูเ้สยีหาย 

ขณะเดียวกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการ
สรรหาที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระ 
ในการท�างานของคณะกรรมการ ทว่าในมาตรา 247 ข้อ 4  
ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต ้องโดยไม่ชักช ้า 
ในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม กเ็ป็นประเดน็ 
ท่ีอยูใ่นความสงสยัท�าให้เกิดการไม่เชือ่มัน่ไว้วางใจในความ
เป็นอิสระจากการถูกครอบง�าจากรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า เป็นผลพวงจากการที่ขั้นตอนสุดท้าย
ของการสรรหาคณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจาก
วฒุสิภา ซึง่วฒุสิภาตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช 2560 ไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.2.1.2
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และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สทิธมินษุยชนเป็นส่วนรวม ดงันัน้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
จงึเป็นอ�านาจหน้าท่ีส�าคญัทีจ่ะสนบัสนนุให้ กสม. สามารถ
ปกป้องสิทธมินษุยชนของผู้ท่ีถูกละเมดิได้อย่างดีท่ีสุดเท่าท่ี 
กฎหมายไทยเคยมี แต่ถูกยกเลิกไปในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560

หลักการข้อที่ว่า กสม. ต้องเป็นสถาบันท่ีบุคคลและคณะ
บุคคลทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีกฎเกณฑ์
และกระบวนการท�างานที่ประชาชนสามารถติดต่อยื่น 
ค�าร้องเรียนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว มีส�านักงานสาขา 
ทุกภูมิภาคเพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทั่วประเทศ พบว่า  
หลกัการข้อนีไ้ด้รบัการปฏบิติัในต้ังแต่ กสม. ชดุที ่3 อย่างเป็น 
รูปธรรม เห็นได้จากการประสานความร่วมมอืกบัสถาบนั 
การศกึษาทัง้ 12 แห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
การท�างานกับเครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ พบว่า มีการ 
เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรใน กสม. ชุดที่ 3 โดยเฉพาะ 
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทางการเมืองที่มีหลายเสียง
สะท้อนให้เห็นว่า “ไม่มีการท�างานร่วมกันเลย” ขณะที ่
เครือข่ายสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมี 
ความร่วมมือกบัภาคธรุกจิในประเดน็ธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน

หลกัการปารสีอีกประการทีต้่องยดึหลกัการความร่วมมอืกบั 
ทุกฝ่ายตั้งแต่สหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ องค์การเอกชนหรือองค์การ 
ที่มิใช่ของรัฐ (NGO) ตลอดจนองค์การระหว่างรัฐบาล  
(Intergovernmental Organizations) ท่ีมหีน้าทีส่่งเสริมและ 
คุม้ครองสทิธมินษุยชนและกบัหน่วยงานตลุาการ พบว่า ในการ 
ท�างานของ กสม. ชดุท่ี 1 ค่อนข้างมคีวามร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน 
ในระดับดีมาก เสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลยืนยันตรงกัน

3.2.1.3

3.2.1.4
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ส� าหรั บหลั กการปฏิบั ติ ใ น เ ร่ื อ งการต ้ อ งยึ ดหลั ก
ประสทิธภิาพในเชงิปฏบิตักิาร (Operational efficiency) 
โดยการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ วิธีการท�างานที่ไม่เป็น
แบบราชการ บุคลากรมีความรู ้ และความเข้าใจเรื่อง 
สทิธมินษุยชน พบเสยีงสะท้อนจากบุคลากรภายในองค์กร
เองว่า ภายในองค์กรยงัยดึตดิกบัวฒันธรรมและการท�างาน
แบบองค์กรราชการค่อนข้างมาก บุคลากรขาดความรู้ 
ความเชีย่วชาญและความแม่นย�าในหลกัการสากล บางส่วน
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีความ
ต้องการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการท�างานเพือ่ปกป้อง
ส่งเสริมสทิธมินษุยชนอกีมาก ยิง่กว่านัน้ บคุลากรในองค์กร
ยงัสะท้อนความต้องการทรพัยากรและเครือ่งมือทีท่นัสมยั 
มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การท�างานมีความเหมาะสม 
กับปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน และสภาพการท�างานท่ีต้อง
ปรับให้ทันกับเวลาที่ก�าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดขององค์กร 

3.2.1.5
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ส�าหรบัการปฏบิตัติามหลักความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย 
และด้านการเงินต่อรัฐบาลและรัฐสภา โดยต้องเผยแพร่
รายงานและให้สาธารณชนตรวจสอบการท�างานของ กสม.
ได้อย่างแท้จริง พบว่า มีเสียงเรียกร้องจากมุมมองของ
คนนอกว่า การรายงานผลการปฏบิติังานประจ�าปีควรปรับ 
รปูแบบให้เป็นการรายงานต่อภาคประชาชน โดยอาจจัดเป็น 
มหกรรมด้านสทิธิมนษุยชนประจ�าปี ไม่ควรรายงานต่อรฐัสภา
เท่านัน้ ขณะทีม่มุมองภายในของ กสม. พบว่า มช่ีองว่าง 
และความแตกต่างระหว่างรัฐสภา กับ สภาผู้แทนราษฎร
ในเรื่องความเข้าใจต่อการรายงานประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ กสม. 
ปัจจุบันในส่วนของรัฐสภายังมีความไม่เข้าใจงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนอยู่มาก ในขณะท่ีสภาผู้แทนราษฎรมีความ
เข้าใจงานด้านสิทธมินุษยชนมากกว่า ซึง่ทัง้สองส่วนมผีลต่อ 
การขับเคลื่อนงานของ กสม. ในเชิงนโยบายตลอดจน 
การแก้ไขกฎหมายซึง่ต้องผ่านความเหน็ชอบของทัง้สองสภา 
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริง และเกี่ยวพันกับการแก้ไข 
ข้อกฎหมายภายในประเทศเพือ่ให้สอดคล้องกับพนัธกรณหีลกั  
ที่ไทยลงนามรับรองด้วย 

3.2.1.6
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3.3	การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

มีงานที่อาจกล่าวได้ว่าประสบความส�าเร็จร่วมกันระหว่าง กสม. กับภาคี
เครือข่ายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญที่ถูกกล่าวถึงตรงกัน คือ  
ในประเดน็คนไร้รฐัพลดัถิน่ ซึง่สอดคล้องกบังานวชิาการท่ีกล่าวถึงเร่ืองนี้ 
ไว้เช่นกนัว่า มกีารผลักดนัให้มกีารออกพระราชบญัญติัสญัชาติ ฉบบัที ่ 5  
พ.ศ. 2555 และน�าไปใช้อย่างเป็นรปูธรรมในการคนืสญัชาตใิห้กบัคนไทย
พลัดถิ่น (เสาวณีย์ แก้วกุลกาญจน์ และ วิศรุต ส�าลีอ่อน, 2559)

การท�างานของ กสม. ชดุท่ี 1 ถือเป็นชดุทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึว่ามคีวามใกล้ชดิ
กับผูถู้กละเมดิสิทธ ิแต่มข้ีอจ�ากดัเรือ่งการแก้ไขปัญหาการละเมดิ เนือ่งจาก
เป็นองค์กรใหม่ บุคลากรในส�านักงาน กสม. ยังติดกับดักวัฒนธรรม
ระบบราชการไทยท่ีมีข้ันตอนมาก มีความล่าช้าในการด�าเนินการ และ 
ไม่มกีระบวนการกลัน่กรองทีม่ปีระสทิธภิาพ ท�าให้เรือ่งร้องเรยีนจ�านวนมาก 
ตกค้างไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่ยังพบข้อจ�ากัด 
ในภาพรวมด้านความขัดแย้งภายใน กสม. ท�าให้งานปกป้องคุ้มครอง 
สทิธมินุษยชนถกูตัง้ค�าถามจากประชาชนทีม่คีวามคดิเห็นแตกต่างกนั 

ความล่าช้าในการออกมาปกป้องสทิธปิระชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิ
ทางการเมือง เช่น เรื่องท่ีดิน การอุ้มหาย การแสดงออกทางการเมือง 
ของประชาชน และการคกุคามประชาชนโดยรฐัโดยเฉพาะในช่วงรฐัประหาร  
ปี 2557

3.3.1

3.3.2

3.3.3
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3.5	การท�างานร่วมกับเครือข่าย	
พลวตัการท�างานกบัเครอืข่ายตลอด 2 ทศวรรษของ กสม. พบว่า ใน กสม. ชดุท่ี 1 ถือเป็นชดุ
ทีไ่ด้รบัความร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัเครอืข่ายคนท�างานภาคประชาสังคมมากทีสุ่ด โดยการ
ตัง้คณะอนกุรรมการท�างานเชงิประเดน็ ในรูปแบบการประสานงานแบบ 3 ประสาน ดงัภาพ 

ขาดความชดัเจนและขาดหลกัฐานทีห่นกัแน่นมากพอท่ีจะท�าให้ข้อเสนอ
ต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ละเมิดสิทธิประชาชน 
จะยอมรบัและน�าไปปรบัปรงุ ข้อเสนอหลายข้อนอกจากไม่ถูกน�าไปปฏบิติั 
ยังถูกโต้แย้งกลับซึ่งเป็นปัญหาท่ีต่อเนื่องมานาน และสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (2556) 

3.4.1

3.4	การจัดท�ารายงานประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน	

มีความล่าช้าในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานประเมินสถานการณ ์
สทิธมินุษยชนในช่วงต้นของ กสม. ท�าให้ถกูปรบัลดสถานะจาก A เป็น B  
ในปี 2558 ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้ครบวาระของ กสม. ชุดที่ 2 และเริ่มเข้าสู่
การรับต�าแหน่งของ กสม. ชุดที่ 3 ในปีเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งส่งผล 
ต่อการถกูประเมนิมาตรฐานการท�างานขององค์กรสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
จากเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) 
ให้ลดสถานะจาก A เป็น B 

3.4.1

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บุคลากร/
เจ้าหน้าท่ี
ส� านักงาน 

กสม.

เครือข่าย
ประชาสังคม/
รัฐ/เอกชน/
ประชาชน

คณะ
อนุกรรมการ
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ในขณะที่ กสม.ชุดท่ี 3 มีคณะอนุกรรมการท�างานเชิงประเด็นน้อยสุด คือ 10 ชุด ก่อนที ่
จะถกูยกเลกิไปในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  
อย่างไรก็ดี ในการท�างานของ กสม. ชุดท่ี 3 ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ จ�านวน 12 แห่ง อันเป็นผลจากนโยบายการประสาน 
ความร่วมมือระหว่าง กสม. และส�านักงาน กสม. กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  
มี วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงการคุ ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การประสานงาน
ระหว่าง กสม. กับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ีเป็นไปโดยรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ ในภูมิภาค มีบทบาทหน้าท่ีร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ประสานการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นในพื้นที่เป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ และระดมพลังภาคี
เครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 

กสม. ชุดที่ 4 มีความพยายามขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยด้วยการประสาน 
ความร่วมมือและขยายเครือข่ายคนท�างานเพิ่มขึ้นในรูปของการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษา  
6 ด ้าน จ�านวน 218 คน ตามประกาศลงวันท่ี 6 กันยายน 2564 นอกจากนี ้
ยังมีการเปิดส�านักงาน กสม. สาขาในภูมิภาคเป็นแห่งแรกที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมท้ังได้ให้กรอบอัตราก�าลังเบื้องต้น คือ เจ้าหน้าที่  
20 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการ 17 ราย และพนักงานราชการ 3 ราย ปฏิบัติงาน
ตามกลุ่มงานต่อไปนี้ (1) กลุ่มงานบริหาร (2) กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ  
(3) กลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และได้มีค�าสั่งให้ข้าราชการ
และพนักงานราชการสังกัดส�านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่  
ณ ส�านักงาน กสม. ส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส�านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้  
นับเป็นความพยายามในการขยายช่องทางในการเข้าถึงประชาชนเพื่อให้สามารถ 
รับเรื่องร้องเรียนและท�างานร่วมกันกับภาคประชาชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
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การเมอืงภายในไม่เป็นประชาธปิไตย บรบิททางการเมอืงไทยทีเ่พิง่ปรบัเปลีย่น 
การปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์มาเป็นประชาธปิไตยในปี 
2475 ซึ่งเป็นระบอบท่ีให้คุณค่ากับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกัน หากแต่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ระบอบ แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการมองเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ที่มีความเห็นแตกต่างกันได้นั้นยังไม่ลงตัว สถานการณ์การละเมิด
สิทธิมนุษยชนจึงยังเป็นปัญหาส�าคัญ โดยเฉพาะมีเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ  
ทีท้่าทายต่อสทิธมินษุยชนในสังคมไทยอยูม่าก แม้ว่าไทยจะได้ร่วมประกาศ 
รบัรองสทิธมินษุยชนสากลไปแล้วตัง้แต่ปี 2491 เช่น มเีหตกุารณ์การบงัคบั
สญูหายของหะย ีสหุลง ในภาคใต้ของไทย การลอบสังหารผู้แทนราษฎร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

4.1.1

การเมอืงแบ่งขัว้ค่ายในช่วงปี 2548 - 2553 จากวกิฤตการเมอืงเสือ้เหลอืง- 
เสื้อแดง ซึ่งสัมพันธ์กับการท�าหน้าที่ปกป้องคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนในทางการเมือง

ผลพวงจากรัฐประหาร 2 ครั้ง คือ รัฐประหาร ปี 2549 และ รัฐประหาร 
ปี 2557 ซึ่งรัฐประหารแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อการท�างานปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนของ กสม. อย่างมีนัยยะส�าคัญ พิจารณาเฉพาะสถิติ 
การละเมดิสทิธมินษุยชนหลงัการรฐัประหาร 2557 เฉพาะกรณนีโยบาย
การทวงคนืผืนป่าอย่างเดยีว พบว่ามปีระชาชนถกูละเมดิสทิธใินการท�ามา
หากินและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามากกว่า 46,000 คดี (ILAW, 2562) กรณี
มาตรา 112 มีผู้ถูกกล่าวหาราว 176 คนใน 186 คดี (ศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน, กุมภาพันธ์ 2565) ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนอายุต�่ากว่า 
18 ปีรวมอยู่ในนั้นด้วยและเป็นประเด็นท่ี กสม. ถูกคาดหวังว่าควรมี
บทบาทในการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวได้  

4.1.2

4.1.3

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย  
4.1	ความท้าทายทางสังคมและการเมือง
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บทบาทน�าระดับประเทศในเชิงการก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�าหนดให้  
กสม. เป ็นองค์กรอิสระ แต่กฎหมายไม่ได ้ก�าหนดให้มีบทบาท 
ในการวางกรอบนโยบายในลักษณะการเป็นแผนแม่บทระดับชาติเร่ือง 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในยุคแรกของการก่อตั้ง กสม. คณะรัฐมนตร ี
ภายใต้รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีและประธาน
คณะท�างาน ได้รบัรองนโยบายและแผนปฏบิตักิารแม่ด้านสทิธมินษุยชน 
ไปแล้วเมื่อ 17 ตุลาคม 2543 (รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี  
2546, 85) ท�าให้ในระยะเวลาต่อมาเมื่อต้องท�าหน้าท่ีตามกฎหมาย
รฐัธรรมนูญซึง่เปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247  
วรรค 3 ทีว่่า เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าส่ังใด ๆ   
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จึงขาดพลัง ขาดทิศทาง
และความชัดเจนในการถือปฏิบัติร ่วมกันทั้งประเทศ ในขณะที่  
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดท�าโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งหากพิจารณาตามล�าดับกฎหมายอาจจะมี
สถานะความน่าเชื่อถือในระดับชาติและระดับนานาชาติน้อยกว่า 
แผนแม่บทขององค์กรสทิธมินุษยชนระดับชาตถ้ิาหากว่า กสม. สามารถ 
ผลักดันให้เกิดข้ึนได้จริง

4.2.1

4.2	ความท้าทายในการท�าหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
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การรักษามาตรฐานตามหลักการปารีสภายใต้การเมืองการปกครอง 
ทีไ่ม่เป็นประชาธปิไตยมากนกั สบืเนือ่งจากไทยเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย 
พันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI)  
ซึ่งเป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ทีค่วรจะเป็นในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสรมิการเคารพสทิธมินษุยชน  
โดยเครือข่ายได้มีข้อก�าหนดของหลักการปารีสเป็นแนวทางในการ 
ถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ของรัฐต่าง ๆ จะมีความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ เพื่อที่จะ 1) ส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน 2) แนะน�ารัฐบาลในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
3) ทบทวนกฎหมายสิทธิมนุษยชน 4) เตรียมรายงานสิทธิมนุษยชน  
5) รับและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์จากสาธารณชน แต่ด้วยเงื่อนไข 
ทางสังคมการเมืองไทยที่ยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก และประชาธิปไตย
ไม่ได้หยั่งรากลึกอย่างมั่นคงเพียงพอ ตลอดจนวัฒนธรรมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนยังเป็นประเด็นที่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
ในสังคม โดยเฉพาะในฝ่ายผู ้มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายและ 
ออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส ดังนั้น จึงยังมี 
นโยบายและกฎหมายบางประการทีไ่ม่เอ้ือให้การท�างานภายใต้หลกัการ
ปารีสมีความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดมากนัก 

การปรับปรุงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพการท�างานของบุคลากร 

4.2.2

4.2.3

การปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการท�างานในเชิง 
บูรณาการความร่วมมือภายในให้มากขึ้น เนื่องจากการจัด
โครงสร้างที่มีอยู่เดิมเป็นลักษณะเป็นแท่ง และขาดการ
ไหลเวยีนของการสือ่สารภายในองค์กรแนวระนาบ ซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการส่งต่อและติดตามงาน

4.2.3.1
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วัฒนธรรมองค์การราชการ
“ระเบียบข้ันตอนมาก” “เข้าถงึยาก” “ล่าช้า” เป็นถ้อยค�า
ที่สะท้อนจากมุมมองของคนภายนอกท่ีมองกลับเข้ามายัง
การท�างานของ กสม. โดยเฉพาะในส่วนของส�านักงาน 
กสม. ท่ีถูกตั้งข้อครหาว่า ติดกับดักความเป็นราชการ  
ไม่ได้ใส่ใจต่อทุกข์ร้อนของชาวบ้านมากพอ แก้ปัญหา 
ให้ชาวบ้านไม่ได้ทันท่วงที บางกรณีที่ชาวบ้านถูกจับ หรือ
เยาวชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองถูกจับกุมคุมขังโดย 
ไม่ได้สทิธใินการเข้าถงึทนายความ หรอืถกูคกุคามทางเพศ 
ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในสังคมแล้วแต่ กสม. ยังไม่แสดงตน
ปกป้องประชาชน เป็นต้น 

ในทางตรงกนัข้าม มมุมองจากคนภายในองค์กรเองสะท้อนว่า  
ไม่มีอ�านาจและภาระงานที่อยู ่ตรงหน้ามีมากเกินกว่า 
จะปลกีตวัได้ ไม่รูว่้าจะต้องท�าอะไร อย่างไรเพราะเป็นเพียง
พนักงานตัวเล็ก ๆ หากไม่มีระเบียบหรือค�าส่ังก็เกรงว่า 
จะท�าผิด 

4.2.3.2
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4.3	ข้อท้าทายภายใต้วัฒนธรรมไทย

4.4	รูปแบบใหม่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความไม่ลงรอยของชุดคุณค่าสากลกับชุดคุณค่าของสังคมไทย พบว่า 
“สทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งของฝร่ัง” “สทิธมินษุยชนเป็นการแทรกแซงของ
ต่างชาต”ิ ยงัคงเป็นวาทกรรมทีล่ดทอนความน่าเชือ่ถอืในการขบัเคล่ือน
การเคารพสทิธมินษุยชน ขณะทีค่ณุค่าหลักเร่ืองความเสมอภาคเท่าเทยีม
ในความเป็นมนุษย์ยังคงถูกท้าทายด้วยชุดคุณค่าที่ว่า “คนไม่เท่าทัน” 
และการเปรียบเทียบว่า “นิ้วยังไม่เท่ากัน” หรือ “ท�าบุญมาต่างกัน” 

วกิฤตความเชือ่มัน่ กสม. คอือะไร กสม. มไีว้ท�าไม กสม. มไีว้กท็�าอะไรไม่ได้ 
ช่วยประชาชนไม่ได้ เป็น “ยักษ์ไม่มีกระบอง” เป็นถ้อยค�าที่พบมาก 
จากมมุมองของคนภายนอก รวมทัง้ความกงัขาว่าจะท�าหน้าทีเ่ข้าข้างรัฐ 
ปกป้องรัฐมากกว่าที่จะปกป้องและเข้าข้างประชาชน

การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายอย่างได้ผล  
โดยเฉพาะในเรือ่งกระบวนการความยตุธิรรมทีเ่ป็นธรรมซึง่เสยีงสะท้อน
ของคนในกระบวนการยุติธรรมเองยังรู้สึกว่าเป็นเร่ืองยาก ในขณะท่ี 
ความยุติธรรมเป็นปัญหาหลักของประเทศ

การละเมิดโดยนโยบายของรัฐท่ีแนบเนียนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ประเด็นทางด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศ เช่น  
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.1

4.4.2
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5. สรุปความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนไทยในรอบ 2 ทศวรรษ
5.1 ความก้าวหน้าในเรื่องการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 8 ฉบับตั้งแต่ปี 2540  
และก�าลงัอยูใ่นกระบวนการข้ันตอนในรฐัสภาอกี 1 ฉบบั คอื ร่าง พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญา 
ระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบคุคลทุกคนในการบังคบัให้หายสาบสญู และ อนสุญัญาการต่อต้านการทรมาน และ 
การปะตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืย�า่ยศัีกดิศ์รี (23 กุมภาพนัธ์ 2565) 

5.2 ความก้าวหน้าในเรือ่งการส่งเสรมิความรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
และการศึกษาในระดับผู้บริหารระดับสูง 

5.3 ความก้าวหน้าในเรื่องการส่งเสริม ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human 
Rights)

5.4 การปรับสถานะ 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 SCA แจ้งให้ กสม. ทราบถึงผลการพิจารณาว่า ได้เสนอ 
ให้ กสม. ไทย ได้รับสถานะ A ซึ่งหมายถึง การเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ม ี
ความสอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับ “หลักการปารีส” (Paris Principles) โดยสมบูรณ์ 

การได้รบัสถานะ A จะท�าให้ กสม. ได้รบัการยอมรบัจากประชาคมนานาชาติ สามารถเข้าไป
มีบทบาทในเวทีนานาชาติ และสามารถสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารในเวทีท่ีเป็น
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่ง กสม. สามารถแสดงท่าที ความเห็น และการ 
น�าเสนอบทบาทพัฒนาการในมิติด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงสร้างความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองการปกครอง กฎหมาย และวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อ
ประชาคมระหว่างประเทศ และการที ่กสม. สามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ
และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะท�าให้ กสม. สามารถน�ากลไก หลักการ 
และแนวปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลมาช่วยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ กสม. ในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน โดยการสร้างความเข้าใจและชีใ้ห้เหน็ 
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเสนอแนะต่อรัฐบาล และรัฐสภา 
อันจะอ�านวยประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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6. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน

1. การแก้ไขข้อกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือเป็น
หลักประกันความเป็นอิสระในการท�าหน้าท่ี
ปกป้องคุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล และเพื่อตอบโจทย ์
การปรับสถานะขององค์กรสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 
ในระดับนานาชาต ิและเพ่ือให้สามารถปกป้อง
คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรน�าการจดัท�าแผนแม่บทด้านสทิธมินษุยชน 
แหง่ชาติทีเ่คยเสนอในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ 
ปันยารชุน กลับมาจัดท�าเป ็นแผนแม่บท 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ

2. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้บุคลากร
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการท�างานตอบสนอง 
อย่างครบวงจร และทนัท่วงทกีบัรูปแบบใหม่ ๆ   
ที่สลับซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ตลอดจนการปรับวัฒนธรรมการท�างานของ
องค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีจิตวิญญาณ 
และมีแนวทางการเสริมศักยภาพ ฟื้นฟูแรง
บนัดาลใจทั้งของตนเองและบุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิด้วย

2.1 จดักระบวนการฟ้ืนฟจูติวญิญาณคนท�างาน 
2.2 สร้างพื้นท่ีส�าหรับการบูรณาการ และ 

สร้างเป้าหมายร่วม
2.3 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออ�านวยความ 

สะดวกในการท�างานทั้งในส่วนของการ 
รบัเรือ่งร้องเรยีน การตดิตามการแก้ปัญหา  
และการรายงานผล 

2.4 จดัท�าฐานข้อมลูและสร้างกลไกการตดิตาม
2.5 พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.6 สร้างระบบสวัสดกิาร และเส้นทางการเตบิโต 

ในหน้าท่ีการงานท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 

3. การสร้างระบบกลไกให้ประชาชนผู้ที่ถูก
ละเมดิสิทธมินุษยชนสามารถเข้าถงึการพทิกัษ์
ปกป้องสิทธไิด้อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึโดยอาจใช้ 
รูปแบบการท�างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ 
อย่างแข็งขันและใกล้ชิดกับภาครัฐ เอกชน  
และประชาชนทุกภาคส่วน

3.1 ขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
และทั่วทุกภูมิภาค 

3.2 น�ารปูแบบการประสานความร่วมมอืแบบ 
3 ประสานกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การขับเคลื่อนเชิงรุก



6. ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน

4. การสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ กสม. และข้อจ�ากัด 
ที่มีอยู ่ตามกฎหมายฉบับปัจจุบันเพื่อสร้าง 
ความรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่สังคม โดยใช้ช่องทาง 
การสื่อสารที่หลากหลายทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย

4.1 การสื่อสารผ่านช่องทางใหม่ ๆ มากขึ้น 
และมีช ่องทางในการสื่อสารสองทาง 
ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

4.2 เปิดพืน้ทีส่�าหรบัการสือ่สารรบัเรือ่งร้องทกุข์  
และการสือ่สารสร้างความรูค้วามเข้าใจใน 
เรือ่งสทิธมินษุยชนให้สามารถเข้าถงึได้ง่าย 
เช่น อาจจะพัฒนา free application ขึ้น

5. การส ่งเสริมและติดต้ังชุดความรู ้ด ้าน 
สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่แพร่หลาย ทั้งในระบบ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และในการศึกษา
ช้ันสูงของหน ่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ 
ในกองทัพ และองค์กรต�ารวจ

5.1 จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายให้กระทรวง
อุดมศึกษา นวัตกรรม (อว.) บรรจุวิชา 
สิทธิมนุษยชนเป็นวิชาพื้นฐานบังคับ 

5.2 เสนอให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิชาบังคับของ
บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ความยุติธรรม 

5.3 เสนอให้โรงเรียนในสังกัดของกองทัพ 
และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต้องบรรจุ
วิชาสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตร

6. ขยายเครือข่ายอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน 
(อ.กสม.)

การส ่ ง เสริ มและติดตั้ ง ชุดความรู ้ ด ้ าน 
สิทธิมนุษยชนให้เป็นท่ีแพร่หลายท้ังในระบบ 
การศกึษาอย่างครบวงจร และนอกระบบการศกึษา 
โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่มีความต้องการ
พเิศษต่าง ๆ  ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ถึง เช่น 
การใช้ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ ์ การจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครสิทธิมนุษยชน (อ.กสม.) เป็นต้น
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หมายถึง ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทร
ระหว่างเพื่อนมนุษย์

หมายถึง ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนใน 
สังคม เพื่อให ้เกิดพลัง ในการเสริมสร ้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ

หมายถึง การโอบอุ้มคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 
สิทธิและเสรีภาพของทุกภาคส่วนของสังคม 
ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยหลกั 
แห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 

หมายถึง ความมุ ่งมั่นอดทนในการท�างาน 
เพ่ือสร้างความสามัคคีและการประสานพลัง 
จากทุกภาคส่วนของสังคมในการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

รูปทรงดอกบัว




