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่
ึ กษา
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) กั บการริเริมงานศ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) มี ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และ 27 คือ
ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกกรณีโดยไม่ลา่ ช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมตลอดทัง้ การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม
สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน
ในการศึกษา วิจยั และเผยแพร่ความรูแ้ ละพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน
รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
ของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
ซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา

7
ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือ
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

กสม. ได้ริเริ่มโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” โดยมี
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทีป่ รึกษาและจัดท�ำการศึกษา
ดังกล่าว ระหว่างกันยายน 2564 - มีนาคม 2565 โดยท�ำความเข้าใจพลวัตสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย ในเชิงประสบการณ์ ปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค และข้อท้าทาย ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท�ำกระบวนการรวบรวมมุมมองผู้ปฏิบัติงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอก กสม. และส�ำนักงาน กสม. น�ำมาประมวล
สังเคราะห์และถอดบทเรียนสะท้อนการปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย (institutionalization)
และการหล่อหลอม ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) ผ่านพัฒนาการ
ของ กสม. และส�ำนักงาน กสม. ในช่วงระหว่างปี 2544 - 2564
อนึ่ง ในส่วนเอกสาร/สื่อเผยแพร่บทสรุปการศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” ประมวลจากรายงานการศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” โดยได้ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจนถึงเดือน
กรกฎาคม 2565
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ที่ มาและความส� ำคั ญ
สังคมไทยภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ด้วยเมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2491
ทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 3 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส และเป็นวันทีส่ มัชชา
มีมติที่ 217 A (III) รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights - UDHR) (สมเกียรติ เกียรติเลขากุล, 2561; บุญเกื้อ สมนึก, 2562)
ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศที่ร่วมประชุมและออกเสียงรับรองมติดังกล่าว
ขณะที่มี 8 ประเทศที่งดออกเสียง โดยที่ไม่มีประเทศใดออกเสียงคัดค้านปฏิญญาฉบับนี้
(กระทรวงการต่างประเทศ, มปป.) หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นบทบาทส�ำคัญของไทย
ในเวที โ ลกด้ า นการเห็ น คุ ณ ค่ า ความส� ำ คั ญ ของการเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่น้อยกว่าชาติอื่น ๆ
ผ่านไป 49 ปีหลังการร่วมประกาศรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
นานาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือก�ำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็น
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม สิ ท ธิ พ ลเมื อ งในเรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งมากที่ สุ ด
ในประวัตศิ าสตร์ไทย ทัง้ นี้ ปฏิเสธไม่ได้วา่ บริบทสังคมการเมืองโลกทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นบรรยากาศ
เสรี ป ระชาธิ ป ไตยเบ่ ง บานมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการหนุ น เสริ ม ขบวนการเคลื่ อ นไหวของ
ภาคประชาชนด้วยเช่นกัน ขณะที่วิกฤตการณ์ส�ำคัญ ๆ ของโลกที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
อย่างกว้างขวาง เช่น เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 (เหตุการณ์ 9/11) ยังไม่ค่อย
ถูกกล่าวถึง
อย่างไรก็ตาม เมือ่ กสม. ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ อย่างเป็นทางการภายใต้บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามที่ปรากฏในหมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 8
“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” แล้ว ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการตรา
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อรับรองการจัดตั้ง
อ�ำนาจหน้าที่ และการด�ำเนินงานของ กสม. ขึ้นอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะมีกระบวนการ
และขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มาด�ำรงต�ำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ กสม. ชุดที่ 1
ที่ผ่านมา กสม. ได้รณรงค์ส่งเสริมการพิทักษ์ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาจนครบรอบ 20 ปี
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3 ฉบับ โดยปัจจุบัน กสม. ท�ำงานภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26
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และมาตรา 27 (1) ก�ำหนดให้ กสม. มีหน้าที่และอ�ำนาจในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้
และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน และมาตรา 48 ก�ำหนดให้สำ� นักงาน กสม. มีหน้าที่
และอ�ำนาจในเรื่องงานธุรการ การอ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของ กสม. รวมทัง้ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และสนับสนุนให้มกี ารวิจยั
เกี่ยวกับงานของ กสม. ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวน
การท�ำงานทีผ่ า่ นมาขององค์กรเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในการให้บริการ
ประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์: แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในภารกิจหลัก
ขององค์กร (core business process redesign) กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส และกลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรเรียนรู้ (learning organization)
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวม โดยมีเป้าประสงค์ คือ
การรวบรวมมุมมองของผูป้ ฏิบตั งิ าน/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านสิทธิมนุษยชน
ทัง้ ภายในและภายนอก กสม. และส�ำนักงาน กสม. เพือ่ ประมวล สังเคราะห์และถอดบทเรียน
โดยสะท้อนการปรับปรุงโครงสร้าง/นโยบาย (institutionalization) และการหล่อหลอม
ตกผลึกและสร้างชุดความคิด (internalization) ผ่านพัฒนาการของ กสม. และส�ำนักงาน
กสม. ในช่วงระหว่างปี 2544 - 2564 ตลอดจนรับฟังการสะท้อนจากองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจัดท�ำเป็นเอกสารและสือ่ เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
พลวัตของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยครอบคลุมความมุ่งมั่น การปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
และข้อท้าทาย ตลอดจนข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงาน
ของ กสม. ในอนาคต จึงเป็นการสมควรที่จะต้องด�ำเนินการศึกษาถอดบทเรียนอย่าง
เป็นระบบ และเป็นที่มาของโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย”

ระเบี ยบวิ ธีศึกษา
โครงการนี้ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ 1) การศึกษาวิจัยเอกสาร 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก จ�ำนวน 33 คน
3) การสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 2 ครั้ง 4) การจัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็น จ�ำนวน 50 คน
5) การจัดเวทีสาธารณะ จ�ำนวน 1 ครั้ง และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) การน�ำเสนอด้วยการพรรณนาความประกอบกับเรือ่ งเล่า (narratives)
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สรุ ป
ผลการศึกษา
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สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า
1. พลวั ตของสิ ทธิ มนุ ษยชนในสั งคมไทย

1.1 จุดเริ ม่ ต้ นของสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลในประเทศไทย

อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นพร้อมกับนานาชาติที่เป็นสมาชิกร่วมลงนามรับรองปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน 48 ประเทศตั้งแต่ปี 2491 และอีก 49 ปีถัดมา จึงสามารถก่อตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institute) ได้ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นในปี 2544 กสม. ชุดที่ 1 จึงได้รับการสรรหาและ
เริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการ 11 คน ด�ำรงวาระ 7 ปี อย่างไรก็ดี
ด้ ว ยเสถี ย รภาพทางการเมื อ งไทยที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยอย่ า งมั่ น คงและต่ อ เนื่ อ ง
มีการรัฐประหารอีก 2 ครัง้ ตามมา ท�ำให้ตอ้ งมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อกี 2 ฉบับ คือ ฉบับปี
พุทธศักราช 2550 และ 2560 ส่งผลต่อการได้มาซึง่ กสม. รวมทัง้ อ�ำนาจ หน้าที่ ทีถ่ กู ก�ำหนด
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กสม. ไปด้วย
กสม. ชุดที่ 4 จ�ำนวน 6 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 5 คน ได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2564 และต่ อ มาได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีก 1 คน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2565 ซึ่งครบตามที่กฎหมายก�ำหนด
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1.2 การเคลื่ อนไหวด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนในสั งคมไทยแบ่ งออกได้ ดั งนี้

1.2.1 การเคลือ่ นไหวของภาคประชาชนในเรือ่ งเกีย่ วกับสิทธิชมุ ชน สิทธิแรงงาน
สิทธิผู้หญิง สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างมาก
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา แต่ภาษาสิทธิมนุษยชนยังไม่เป็น
ที่แพร่หลายในขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมากนัก ภาษาที่
หมายถึงสิทธิมนุษยชนและถูกใช้ในช่วงเวลานั้น ได้แก่ ค�ำว่าสิทธิชุมชน
การกดขี่ ความอยุติธรรม ความไม่เป็นธรรม เป็นต้น
1.2.2 การเคลื่อนไหวทางวิชาการ เริ่มมีงานศึกษาและงานตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนบ้าง เช่น วารสารผูไ้ ถ่
ของคณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ยส.) ที่ก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความ
ยุตธิ รรมและสันติ เป็นองค์กรฝ่ายสังคม ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย และเริ่มมีงานเขียนที่ใช้ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” เช่น
• ชุดโครงการวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งมี 10
โครงการวิจัยย่อยในชุดนี้ (2524)
• งานของชัยวัฒน์ สถาอานนท์ เรื่อง การแนะน�ำและวิจารณ์การเรียน
การสอนสิทธิมนุษยชน (2528)
• งานของเสน่ห์ จามริก เรือ่ ง พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (2531)
หลังจากรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มี กสม. งานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
เริ่มมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
• ชุดโครงการวิจยั สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล ซึง่ มี 9 โครงการย่อย
(2542)
• งานของเสน่ห์ จามริก เรื่อง สิทธิมนุษยชน: เกณฑ์คุณค่าและ
ฐานความคิด (2542) และ เรือ่ ง สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก (2549)
• งานของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื่อง ก�ำหนดและความเป็นมาของ
สิทธิมนุษยชน (2549)
ส่งผลให้ภาษาสิทธิมนุษยชนได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้น
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1.2.3 มีการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนแห่งแรกในระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อปี 2542 โดยโครงการจัดตั้งส�ำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและ
การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน เป็นหลักสูตรนานาชาติและเป็นหลักสูตรแรก
ของประเทศไทย
2. สองทศวรรษสิ ทธิ มนุ ษยชนไทย

2.1 พัฒนาการทางด้ านการส่ งเสริ มความรู้ ความเข้าใจเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน

2.1.1 มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้จัดท�ำ
หลักสูตรการอบรม และต่อมาได้จดั ท�ำหนังสือคูม่ อื ส�ำหรับการจัดการเรียน
การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมา 1 เล่ม เรื่อง เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชน
ศึกษา ในปี 2545 แต่ยงั ไม่ได้รบั การบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากนี้ มูลนิธแิ ละองค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ทั้งที่เป็นองค์กรในประเทศไทย และ
องค์กรข้ามชาติต่าง ๆ ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทน�ำในการรณรงค์ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
2.1.2 มีความพยายามขยายหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ได้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รคู ่ ข นานนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษา หลังจากนัน้ ได้รา่ งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษาในปี 2556 และเริม่ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา
2559 - 2560 ก่อนจะปิดหลักสูตรด้วยเหตุผลเรือ่ งความไม่คมุ้ ต้นทุน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(นานาชาติ) ทัง้ ปริญญาโท และปริญญาเอก และยังเพิม่ หลักสูตรภาษาไทย
ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และ
สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งท�ำให้การศึกษาสิทธิมนุษยชน
ในระดับอุดมศึกษาในปี 2565 ยังคงมีมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียว
ที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ
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2.1.3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ทั้งสิทธิมนุษยชนศึกษา กฎหมายสิทธิมนุษยชน ไม่ได้รับการบรรจุเป็น
วิชาพืน้ ฐานภาคบังคับในระดับอุดมศึกษา คณะนิตศิ าสตร์ของสถาบันการ
ศึกษาต่าง ๆ จัดรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี
ทัง้ นี้ เพราะวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนไม่ได้ถกู ยอมรับให้เป็นวิชาในการ
สอบใบอนุญาตวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ อย่างไรก็ดี
พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในลักษณะทีเ่ ป็นการแยก
รายประเด็นอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาหลายหลักสูตร เช่น ภาควิชาสตรีศกึ ษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และหลั ก สู ต รสตรี ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความพยายาม
จัดตั้งศูนย์/สถาบัน/ส�ำนักที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอีกหลายแห่ง เช่น
ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้ง และสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (2560) ส�ำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.)
เป็นต้น
2.1.4 หลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ พบว่า ในปี 2562 ส�ำนักงาน กสม. ได้ร่วมกับ
สถาบันพระปกเกล้า พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับ
นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง (ปสม.) ขณะที่ ก รมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
กระทรวงยุติธรรม ก็มีหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร
2.1.4 ในปี 2563 มีการจัดท�ำหนังสือคูม่ อื การจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน
ศึกษา ส�ำหรับระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมีมติทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่อง
สิทธิมนุษยชน โดยส�ำนักงาน กสม. ได้จัดท�ำคู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษา ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ช่วงชั้น และ
มีโครงการฝึกอบรมส�ำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระยะ ๆ
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2.2 พัฒนาการเชิ งประเด็ นสิ ทธิ มนุ ษยชน

นับจากมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีความก้าวหน้าในเชิงประเด็นหลาย
เรื่อง ทั้งนี้ มิสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความส�ำเร็จของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่ผู้ให้ข้อมูล
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างนิยามว่า “เป็นความส�ำเร็จร่วมกัน” ในการขับเคลื่อนจนกระทั่ง
มีการลงนามในพันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน 7 ฉบับ จาก 9 ฉบับ ได้แก่
1 อนุ สัญญาว่ าด้ วยการขจั ดการเลื อกปฏิ บัติทางเชื้ อชาติ ในทุ กรู ปแบบ
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
พ.ศ. 2508 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546

2 กติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
พ.ศ. 2509 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539

3 กติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒนธรรม
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
พ.ศ. 2509 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542

4 อนุ สัญญาว่ าด้ วยการขจั ดการเลื อกปฏิ บัติต่อสตรีในทุ กรู ปแบบ
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
พ.ศ. 2522 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528
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5

อนุ สั ญญาต่ อ ต้ านการทรมาน และการปะติ บั ติ หรื อ การลงโทษอื่ น
่ ศักดิ ศ์ รี
ที่ โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรื อที่ ย�ำยี

Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CAT)
พ.ศ. 2527 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550
6 อนุ สัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิ เด็ ก
Convention on the Rights of the Child (CRC)
พ.ศ. 2532 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535
7 อนุ สัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิ ของคนพิ การ
Convention on the Rights of the Persons with Disabilities (CRPD)
พ.ศ. 2549 และไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
8

อนุ สัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการคุ้ มครองบุ คคลทุ กคนจากการ
หายสาบสู ญโดยถู กบั งคั บ

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

่ ฐาน
อนุ สั ญญาว่ าด้ ว ยการคุ้ มครองสิ ทธิ ของแรงงานโยกย้ า ยถิ น
และสมาชิ กในครอบครัว

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

1
2
3
4

20

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ

3. สองทศวรรษ กสม.
3.1 ความมุ่ งมั่ น

ผลจากการวิจัยพบว่า
3.1.1 ความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำงาน
ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไม่ได้มาจากการเรียนการสอน
สิทธิมนุษยชนโดยตรงในฐานะที่เป็นสาขาวิชา หากแต่มีสาเหตุส�ำคัญ
มาจากการมีประสบการณ์ตรงและการรับรู้ปรากฏการณ์ความเป็นไป
ของสังคม ซึง่ สะท้อนผ่านเรือ่ งเล่าจากประสบการณ์ตรงทีส่ ำ� คัญหลายเรือ่ ง
ซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
3.1.1.1 ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนเหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นยุคที่อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย
และแนวคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมเบ่งบาน มีความปรารถนา
จะเห็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค ชาวไร่ชาวนา
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและมีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง
มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งในทิ ศ ทางที่ ส ่ ง เสริ ม
ให้คุณ ภาพชีวิตประชาชนทั่ วไปดี ขึ้ น ระบบการศึ ก ษา
ที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนา
ชนบท ท�ำให้ได้เห็นความยากล�ำบากของชาวไร่ชาวนาและ
เกษตรกรไทย โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้าง
แรงบันดาลใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม และ
ความเป็นคนเสมอกันให้กับขบวนการนักเรียน นักศึกษา
ขบวนการชาวไร่ชาวนาเป็ นอย่ า งมาก เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น
ที่ส�ำคัญที่เป็นขุมพลังท�ำให้นักเรียนนักศึกษาหลากหลาย
สาขาวิชา เช่น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษารัฐศาสตร์นกั ศึกษา
นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ เคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยขณะนั้น
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3.1.1.2 การมีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะแรงงานหญิงทีท่ ำ� งานโดยไม่มสี ทิ ธิและสวัสดิการ
การจ้างงานทีเ่ หมาะสมตามมาตรฐานทีค่ วรเป็น ท�ำให้รสู้ กึ
ได้ถงึ ความไม่เป็นธรรมจึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม
ส�ำหรับตนเองและบรรดาแรงงานด้วยกัน
3.1.1.3 การมีประสบการณ์ตรงในฐานะอาสาสมัครท�ำงานให้กับ
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้อพยพ
ลี้ภัยสงครามกลางเมืองตามแนวชายแดน
3.1.2 กสม. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ของตนเพือ่ ผลักดันให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในส่วนของประชาชนทีม่ กั ถูกกดขีเ่ อารัดเอาเปรียบแม้จะรูว้ า่ เป็นงานทีย่ าก
กรรมการส่วนมากในชุดที่ 1 เป็นผู้ที่ท�ำงานเพื่อปกป้องสิทธิประชาชน
มาก่อน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในขบวนการภาคประชาชนมาตั้งแต่
ก่อนปี 2540 และมีประสบการณ์รว่ มกับกลุม่ เครือข่ายผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการรณรงค์ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และความมุ่งมั่น
จากแรงบันดาลใจนี้สัมพันธ์กับการยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจของ
ภาคประชาชนต่อความพยายามทุ่มเทผลักดันงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของ กสม. โดยเฉพาะในกรณีทเี่ ป็นเรือ่ งยาก หรือ ทีเ่ รียกว่า “งานร้อน” และ
สัมพันธ์กบั เรือ่ งเล่าความคาดหวังและความพึงพอใจของภาคประชาชนด้วย
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3.1.3 ในส่วนของบุคลากรในส�ำนักงาน กสม. แม้วา่ จะมีการโอนย้ายจากหน่วยงาน
ราชการหลายแห่ง ทว่าหลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องการสร้าง
การเปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะในเชิงนโยบายเพือ่ ให้การปฏิบตั ติ อ่ ประชาชน
เป็นไปอย่างเสมอภาค ทั้งนี้ หลายคนมีแรงบันดาลใจมาจากการมี
ประสบการณ์ตรงต่อการมองเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนมาก่อน
หลายคนเคยท�ำงานเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนบางประเด็นในหน่วยงานเดิม
เมือ่ มีสำ� นักงาน กสม. เกิดขึน้ จึงได้รบั การเชิญชวนให้มาร่วมท�ำงานด้วย
มุ่งหวังจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นนั้น ๆ อย่างได้ผลมากขึ้น
ในขณะทีบ่ คุ ลากรทีผ่ า่ นการสอบคัดเลือกเข้ามาใหม่หลายคนมีความมุง่ มัน่
ตั้งใจต้องการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นทุนเดิม และมีหลายคน
ที่ส�ำเร็จการศึกษาทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง
3.1.4 ความเสมอภาคเป็นธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นจุดร่วมส�ำคัญทีท่ งั้ กสม. และบุคลากร
ในส�ำนักงาน กสม. ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดขึ้น และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ

23
ตารางแสดงเหตุ ผลในการตั ดสิ นใจเข้ามาท� ำงานที่ ส�ำนักงาน กสม.
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2

28

เปิดโอกาส
เติบโต

ภาพลักษณ์
ที่ดี

1

33
21
30

(1) เหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาท�ำงานที่ส�ำนักงาน กสม. รวบรวมจากแบบสอบถาม
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. 50 รายตอบแบบสอบถามดังกล่าว
(2) ด้วยหลักการเคารพการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลในการตอบค�ำถามตามจริยธรรม
การวิจัยในคน บางข้อค�ำถามผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ตอบค�ำถาม ดังนั้น แต่ละข้อค�ำถาม
จึงอาจจะมีค�ำตอบไม่ครบ 50 ราย
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3.2 การปฏิ บัติงาน

3.2.1 การท�ำงานภายใต้มาตรฐานสากล “หลักการปารีส”
(The Paris Principles)
3.2.1.1 มีขอ้ สงสัยเรือ่ งความเป็นอิสระในการท�ำงาน พบว่า ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มีประเด็นที่ก่อให้เกิดความสงสัยในเรื่องความเป็นอิสระ
ในการท�ำงาน ด้วยหลักเกณฑ์ในกระบวนการสรรหา กสม. นัน้
ไม่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ที่ ม าของคณะกรรมการสรรหาที่
หลากหลายโดยเฉพาะตัวแทนที่มาจากภาคประชาชน
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวระบุให้ กสม. ใช้หลักการ
เดียวกันกับผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องการสรรหาดังกล่าว
ตามมาตรา 243 ความว่า
การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้น�ำ
บทบัญญัติมาตรา 206 และมาตรา 207 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน
เจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
บุ ค คลซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าคั ด เลื อ กจ� ำ นวน
หนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกจ�ำนวนหนึ่งคน และให้น�ำ
บทบัญญัติมาตรา 231 (1) วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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ขณะเดียวกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการ
สรรหาที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระ
ในการท�ำงานของคณะกรรมการ ทว่าในมาตรา 247 ข้อ 4
ชี้ แ จงและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า
ในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม ก็เป็นประเด็น
ทีอ่ ยูใ่ นความสงสัยท�ำให้เกิดการไม่เชือ่ มัน่ ไว้วางใจในความ
เป็นอิสระจากการถูกครอบง�ำจากรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า เป็นผลพวงจากการที่ขั้นตอนสุดท้าย
ของการสรรหาคณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจาก
วุฒสิ ภา ซึง่ วุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
3.2.1.2 โดยหลักการนัน้ ได้ระบุให้มกี ารก�ำหนดภาระหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
และมีอำ� นาจเพียงพอในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ ทว่าที่ผ่านมามีเพียงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีก่ ล่าวว่าได้เขียน
ครอบคลุมหลักการข้างต้นมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในมาตรา 257
ข้อ (2) เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (3) เสนอเรือ่ ง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีทเี่ ห็นชอบตามทีม่ ี
ผูร้ อ้ งเรียนว่า กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดในทางปกครอง
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาที่เกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง และ (4) ฟ้องคดีตอ่
ศาลยุตธิ รรมแทนผูเ้ สียหาย เมือ่ ได้รบั การร้องขอจากผูเ้ สียหาย
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และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ดังนัน้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
จึงเป็นอ�ำนาจหน้าทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะสนับสนุนให้ กสม. สามารถ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผูท้ ถี่ กู ละเมิดได้อย่างดีทสี่ ดุ เท่าที่
กฎหมายไทยเคยมี แต่ถูกยกเลิกไปในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2.1.3 หลักการข้อที่ว่า กสม. ต้องเป็นสถาบันที่บุคคลและคณะ
บุ ค คลทุ ก ฝ่ า ย สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ย โดยมี ก ฎเกณฑ์
และกระบวนการท�ำงานที่ประชาชนสามารถติดต่อยื่น
ค�ำร้องเรียนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว มีส�ำนักงานสาขา
ทุกภูมิภาคเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ท่ัวประเทศ พบว่า
หลักการข้อนีไ้ ด้รบั การปฏิบตั ใิ นตัง้ แต่ กสม. ชุดที่ 3 อย่างเป็น
รูปธรรม เห็นได้จากการประสานความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาทัง้ 12 แห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
การท�ำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรใน กสม. ชุดที่ 3 โดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทางการเมืองที่มีหลายเสียง
สะท้อนให้เห็นว่า “ไม่มีการท�ำงานร่วมกันเลย” ขณะที่
เครื อ ข่ า ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมมี
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
3.2.1.4 หลักการปารีสอีกประการทีต่ อ้ งยึดหลักการความร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายตั้งแต่สหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ องค์การเอกชนหรือองค์การ
ที่มิใช่ของรัฐ (NGO) ตลอดจนองค์การระหว่างรัฐบาล
(Intergovernmental Organizations) ทีม่ หี น้าทีส่ ง่ เสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและกับหน่วยงานตุลาการ พบว่า ในการ
ท�ำงานของ กสม. ชุดที่ 1 ค่อนข้างมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในระดับดีมาก เสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลยืนยันตรงกัน
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3.2.1.5 ส� ำ หรั บ หลั ก การปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งการต้ อ งยึ ด หลั ก
ประสิทธิภาพในเชิงปฏิบตั กิ าร (Operational efficiency)
โดยการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ วิธีการท�ำงานที่ไม่เป็น
แบบราชการ บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจเรื่อง
สิทธิมนุษยชน พบเสียงสะท้อนจากบุคลากรภายในองค์กร
เองว่า ภายในองค์กรยังยึดติดกับวัฒนธรรมและการท�ำงาน
แบบองค์กรราชการค่อนข้างมาก บุคลากรขาดความรู้
ความเชีย่ วชาญและความแม่นย�ำในหลักการสากล บางส่วน
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีความ
ต้องการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการท�ำงานเพือ่ ปกป้อง
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอีกมาก ยิง่ กว่านัน้ บุคลากรในองค์กร
ยังสะท้อนความต้องการทรัพยากรและเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย
มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การท�ำงานมีความเหมาะสม
กับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และสภาพการท�ำงานที่ต้อง
ปรับให้ทันกับเวลาที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดขององค์กร
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3.2.1.6 ส�ำหรับการปฏิบตั ติ ามหลักความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย
และด้านการเงินต่อรัฐบาลและรัฐสภา โดยต้องเผยแพร่
รายงานและให้สาธารณชนตรวจสอบการท�ำงานของ กสม.
ได้อย่างแท้จริง พบว่า มีเสียงเรียกร้องจากมุมมองของ
คนนอกว่า การรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีควรปรับ
รูปแบบให้เป็นการรายงานต่อภาคประชาชน โดยอาจจัดเป็น
มหกรรมด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี ไม่ควรรายงานต่อรัฐสภา
เท่านัน้ ขณะทีม่ มุ มองภายในของ กสม. พบว่า มีชอ่ งว่าง
และความแตกต่างระหว่างรัฐสภา กับ สภาผู้แทนราษฎร
ในเรื่องความเข้าใจต่อการรายงานประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ กสม.
ปัจจุบันในส่วนของรัฐสภายังมีความไม่เข้าใจงานด้าน
สิทธิมนุษยชนอยู่มาก ในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรมีความ
เข้าใจงานด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่า ซึง่ ทัง้ สองส่วนมีผลต่อ
การขับเคลื่อนงานของ กสม. ในเชิงนโยบายตลอดจน
การแก้ไขกฎหมายซึง่ ต้องผ่านความเห็นชอบของทัง้ สองสภา
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริง และเกี่ยวพันกับการแก้ไข
ข้อกฎหมายภายในประเทศเพือ่ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีหลัก
ที่ไทยลงนามรับรองด้วย
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3.3 การปกป้องคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน

3.3.1 มีงานที่อาจกล่าวได้ว่าประสบความส�ำเร็จร่วมกันระหว่าง กสม. กับภาคี
เครือข่ายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญที่ถูกกล่าวถึงตรงกัน คือ
ในประเด็นคนไร้รฐั พลัดถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิชาการทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งนี้
ไว้เช่นกันว่า มีการผลักดันให้มกี ารออกพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2555 และน�ำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการคืนสัญชาติให้กบั คนไทย
พลัดถิ่น (เสาวณีย์ แก้วกุลกาญจน์ และ วิศรุต ส�ำลีอ่อน, 2559)
3.3.2 การท�ำงานของ กสม. ชุดที่ 1 ถือเป็นชุดทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงว่ามีความใกล้ชดิ
กับผูถ้ กู ละเมิดสิทธิ แต่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งการแก้ไขปัญหาการละเมิด เนือ่ งจาก
เป็นองค์กรใหม่ บุคลากรในส�ำนักงาน กสม. ยังติดกับดักวัฒนธรรม
ระบบราชการไทยที่มีขั้นตอนมาก มีความล่าช้าในการด�ำเนินการ และ
ไม่มกี ระบวนการกลัน่ กรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้เรือ่ งร้องเรียนจ�ำนวนมาก
ตกค้างไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่ยังพบข้อจ�ำกัด
ในภาพรวมด้านความขัดแย้งภายใน กสม. ท�ำให้งานปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนถูกตัง้ ค�ำถามจากประชาชนทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างกัน
3.3.3 ความล่าช้าในการออกมาปกป้องสิทธิประชาชน โดยเฉพาะในเรือ่ งสิทธิ
ทางการเมือง เช่น เรื่องที่ดิน การอุ้มหาย การแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชน และการคุกคามประชาชนโดยรัฐโดยเฉพาะในช่วงรัฐประหาร
ปี 2557

1
2
3
4

30

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ

3.4 การจั ดท� ำรายงานประเมิ นสถานการณ์ การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน

3.4.1 มีความล่าช้าในการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในช่วงต้นของ กสม. ท�ำให้ถกู ปรับลดสถานะจาก A เป็น B
ในปี 2558 ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้ครบวาระของ กสม. ชุดที่ 2 และเริ่มเข้าสู่
การรับต�ำแหน่งของ กสม. ชุดที่ 3 ในปีเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งส่งผล
ต่อการถูกประเมินมาตรฐานการท�ำงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จากเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)
ให้ลดสถานะจาก A เป็น B
3.4.1 ขาดความชัดเจนและขาดหลักฐานทีห่ นักแน่นมากพอทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ เสนอ
ต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ละเมิดสิทธิประชาชน
จะยอมรับและน�ำไปปรับปรุง ข้อเสนอหลายข้อนอกจากไม่ถกู น�ำไปปฏิบตั ิ
ยังถูกโต้แย้งกลับซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานาน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (2556)
3.5 การท� ำงานร่วมกั บเครื อข่าย

พลวัตการท�ำงานกับเครือข่ายตลอด 2 ทศวรรษของ กสม. พบว่า ใน กสม. ชุดที่ 1 ถือเป็นชุด
ทีไ่ ด้รบั ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับเครือข่ายคนท�ำงานภาคประชาสังคมมากทีส่ ดุ โดยการ
ตัง้ คณะอนุกรรมการท�ำงานเชิงประเด็น ในรูปแบบการประสานงานแบบ 3 ประสาน ดังภาพ
คณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ

เครื อข่ าย
ประชาสั งคม/
รัฐ/เอกชน/
ประชาชน

คณะ
อนุ กรรมการ

บุคลากร/
เจ้ าหน้ าที่
ส� ำนั กงาน
กสม.
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ในขณะที่ กสม.ชุดที่ 3 มีคณะอนุกรรมการท�ำงานเชิงประเด็นน้อยสุด คือ 10 ชุด ก่อนที่
จะถูกยกเลิกไปในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
อย่างไรก็ดี ในการท�ำงานของ กสม. ชุดที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือกับสถาบัน
การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ จ� ำ นวน 12 แห่ ง อั น เป็ น ผลจากนโยบายการประสาน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง กสม. และส� ำ นั ก งาน กสม. กั บ สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การคุ ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม
สิทธิมนุษยชนได้โดยสะดวก เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การประสานงาน
ระหว่าง กสม. กับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นไปโดยรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ ในภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในพื้ น ที่ ป ระสานการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเบื้ อ งต้ น ในพื้ น ที่ เ ป็ น ศู น ย์
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และระดมพลังภาคี
เครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ชุดที่ 4 มีความพยายามขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยด้วยการประสาน
ความร่วมมือและขยายเครือข่ายคนท�ำงานเพิ่มขึ้นในรูปของการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษา
6 ด้ า น จ� ำ นวน 218 คน ตามประกาศลงวั น ที่ 6 กั น ยายน 2564 นอกจากนี้
ยังมีการเปิดส�ำนักงาน กสม. สาขาในภูมิภาคเป็นแห่งแรกที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งได้ให้กรอบอัตราก�ำลังเบื้องต้น คือ เจ้าหน้าที่
20 ราย แบ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ 17 ราย และพนั ก งานราชการ 3 ราย ปฏิ บั ติ ง าน
ตามกลุ่มงานต่อไปนี้ (1) กลุ่มงานบริหาร (2) กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
(3) กลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และได้มีค�ำสั่งให้ข้าราชการ
และพนั ก งานราชการสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคใต้ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ณ ส�ำนักงาน กสม. ส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ส�ำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
นั บ เป็ น ความพยายามในการขยายช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง ประชาชนเพื่ อ ให้ ส ามารถ
รับเรื่องร้องเรียนและท�ำงานร่วมกันกับภาคประชาชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

1
2
3
4

32

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ

4. ปัญหา อุ ปสรรค ข้ อท้ าทาย

4.1 ความท้ าทายทางสั งคมและการเมื อง

4.1.1 การเมืองภายในไม่เป็นประชาธิปไตย บริบททางการเมืองไทยทีเ่ พิง่ ปรับเปลีย่ น
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยในปี
2475 ซึ่งเป็นระบอบที่ให้คุณค่ากับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกัน หากแต่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ระบอบ แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการมองเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ที่มีความเห็นแตกต่างกันได้นั้นยังไม่ลงตัว สถานการณ์การละเมิด
สิทธิมนุษยชนจึงยังเป็นปัญหาส�ำคัญ โดยเฉพาะมีเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ
ทีท่ า้ ทายต่อสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอยูม่ าก แม้วา่ ไทยจะได้รว่ มประกาศ
รับรองสิทธิมนุษยชนสากลไปแล้วตัง้ แต่ปี 2491 เช่น มีเหตุการณ์การบังคับ
สูญหายของหะยี สุหลง ในภาคใต้ของไทย การลอบสังหารผูแ้ ทนราษฎร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
4.1.2 การเมืองแบ่งขัว้ ค่ายในช่วงปี 2548 - 2553 จากวิกฤตการเมืองเสือ้ เหลืองเสื้ อ แดง ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การท� ำ หน้ า ที่ ป กป้ อ งคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชนในทางการเมือง
4.1.3 ผลพวงจากรัฐประหาร 2 ครั้ง คือ รัฐประหาร ปี 2549 และ รัฐประหาร
ปี 2557 ซึ่งรัฐประหารแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อการท�ำงานปกป้อง
สิทธิมนุษยชนของ กสม. อย่างมีนัยยะส�ำคัญ พิจารณาเฉพาะสถิติ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังการรัฐประหาร 2557 เฉพาะกรณีนโยบาย
การทวงคืนผืนป่าอย่างเดียว พบว่ามีประชาชนถูกละเมิดสิทธิในการท�ำมา
หากินและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามากกว่า 46,000 คดี (ILAW, 2562) กรณี
มาตรา 112 มีผู้ถูกกล่าวหาราว 176 คนใน 186 คดี (ศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน, กุมภาพันธ์ 2565) ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนอายุต�่ำกว่า
18 ปีรวมอยู่ในนั้นด้วยและเป็นประเด็นที่ กสม. ถูกคาดหวังว่าควรมี
บทบาทในการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวได้
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4.2 ความท้ าทายในการท� ำหน้ าที่ เป็นองค์ กรหลั กของประเทศด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน

4.2.1 บทบาทน� ำ ระดั บ ประเทศในเชิ ง การก� ำ หนดนโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�ำหนดให้
กสม. เป็ น องค์ ก รอิ ส ระ แต่ ก ฎหมายไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ มี บ ทบาท
ในการวางกรอบนโยบายในลักษณะการเป็นแผนแม่บทระดับชาติเรื่อง
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในยุคแรกของการก่อตั้ง กสม. คณะรัฐมนตรี
ภายใต้รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีและประธาน
คณะท�ำงาน ได้รบั รองนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารแม่ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ไปแล้วเมื่อ 17 ตุลาคม 2543 (รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
2546, 85) ท�ำให้ในระยะเวลาต่อมาเมื่อต้องท�ำหน้าที่ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึง่ เปลีย่ นแปลงไปตามการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247
วรรค 3 ทีว่ า่ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จึงขาดพลัง ขาดทิศทาง
และความชั ด เจนในการถื อ ปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั น ทั้ ง ประเทศ ในขณะที่
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดท�ำโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง หากพิ จ ารณาตามล� ำ ดั บ กฎหมายอาจจะมี
สถานะความน่ า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ น ้ อ ยกว่ า
แผนแม่บทขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติถา้ หากว่า กสม. สามารถ
ผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง
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4.2.2 การรักษามาตรฐานตามหลักการปารีสภายใต้การเมืองการปกครอง
ทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตยมากนัก สืบเนือ่ งจากไทยเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย
พันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI)
ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ทีค่ วรจะเป็นในการปกป้องคุม้ ครองและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยเครือข่ายได้มีข้อก�ำหนดของหลักการปารีสเป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของรัฐต่าง ๆ จะมีความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ เพื่อที่จะ 1) ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 2) แนะน�ำรัฐบาลในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน
3) ทบทวนกฎหมายสิทธิมนุษยชน 4) เตรียมรายงานสิทธิมนุษยชน
5) รับและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์จากสาธารณชน แต่ด้วยเงื่อนไข
ทางสังคมการเมืองไทยที่ยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก และประชาธิปไตย
ไม่ได้หยั่งรากลึกอย่างมั่นคงเพียงพอ ตลอดจนวัฒนธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนยังเป็นประเด็นที่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
ในสั ง คม โดยเฉพาะในฝ่ า ยผู ้ มี อ� ำ นาจในการก� ำ หนดนโยบายและ
ออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส ดังนั้น จึงยังมี
นโยบายและกฎหมายบางประการทีไ่ ม่เอือ้ ให้การท�ำงานภายใต้หลักการ
ปารีสมีความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดมากนัก
4.2.3 การปรับปรุงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพการท�ำงานของบุคลากร
4.2.3.1 การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ อื้ อ ต่ อ การท� ำ งานในเชิ ง
บูรณาการความร่วมมือภายในให้มากขึ้น เนื่องจากการจัด
โครงสร้างที่มีอยู่เดิมเป็นลักษณะเป็นแท่ง และขาดการ
ไหลเวียนของการสือ่ สารภายในองค์กรแนวระนาบ ซึง่ เป็น
อุปสรรคต่อการส่งต่อและติดตามงาน
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4.2.3.2 วัฒนธรรมองค์การราชการ
“ระเบียบขัน้ ตอนมาก” “เข้าถึงยาก” “ล่าช้า” เป็นถ้อยค�ำ
ที่สะท้อนจากมุมมองของคนภายนอกที่มองกลับเข้ามายัง
การท�ำงานของ กสม. โดยเฉพาะในส่วนของส�ำนักงาน
กสม. ที่ถูกตั้งข้อครหาว่า ติดกับดักความเป็นราชการ
ไม่ได้ใส่ใจต่อทุกข์ร้อนของชาวบ้านมากพอ แก้ปัญหา
ให้ชาวบ้านไม่ได้ทันท่วงที บางกรณีที่ชาวบ้านถูกจับ หรือ
เยาวชนที่ เ คลื่ อ นไหวทางการเมื อ งถู ก จั บ กุ ม คุ ม ขั ง โดย
ไม่ได้สทิ ธิในการเข้าถึงทนายความ หรือถูกคุกคามทางเพศ
ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในสังคมแล้วแต่ กสม. ยังไม่แสดงตน
ปกป้องประชาชน เป็นต้น
ในทางตรงกันข้าม มุมมองจากคนภายในองค์กรเองสะท้อนว่า
ไม่ มี อ� ำ นาจและภาระงานที่ อ ยู ่ ต รงหน้ า มี ม ากเกิ น กว่ า
จะปลีกตัวได้ ไม่รวู้ า่ จะต้องท�ำอะไร อย่างไรเพราะเป็นเพียง
พนักงานตัวเล็ก ๆ หากไม่มีระเบียบหรือค�ำสั่งก็เกรงว่า
จะท�ำผิด

1
2
3
4
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4.3 ข้อท้ าทายภายใต้ วัฒนธรรมไทย

4.3.1 ความไม่ลงรอยของชุดคุณค่าสากลกับชุดคุณค่าของสังคมไทย พบว่า
“สิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งของฝรัง่ ” “สิทธิมนุษยชนเป็นการแทรกแซงของ
ต่างชาติ” ยังคงเป็นวาทกรรมทีล่ ดทอนความน่าเชือ่ ถือในการขับเคลือ่ น
การเคารพสิทธิมนุษยชน ขณะทีค่ ณ
ุ ค่าหลักเรือ่ งความเสมอภาคเท่าเทียม
ในความเป็นมนุษย์ยังคงถูกท้าทายด้วยชุดคุณค่าที่ว่า “คนไม่เท่าทัน”
และการเปรียบเทียบว่า “นิ้วยังไม่เท่ากัน” หรือ “ท�ำบุญมาต่างกัน”
4.3.2 วิกฤตความเชือ่ มัน่ กสม. คืออะไร กสม. มีไว้ทำ� ไม กสม. มีไว้กท็ ำ� อะไรไม่ได้
ช่วยประชาชนไม่ได้ เป็น “ยักษ์ไม่มีกระบอง” เป็นถ้อยค�ำที่พบมาก
จากมุมมองของคนภายนอก รวมทัง้ ความกังขาว่าจะท�ำหน้าทีเ่ ข้าข้างรัฐ
ปกป้องรัฐมากกว่าที่จะปกป้องและเข้าข้างประชาชน
4.3.3 การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ นโยบายอย่ า งได้ ผ ล
โดยเฉพาะในเรือ่ งกระบวนการความยุตธิ รรมทีเ่ ป็นธรรมซึง่ เสียงสะท้อน
ของคนในกระบวนการยุติธรรมเองยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก ในขณะที่
ความยุติธรรมเป็นปัญหาหลักของประเทศ
4.4 รู ปแบบใหม่ ของการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน

4.4.1 การละเมิดโดยนโยบายของรัฐที่แนบเนียนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4.4.2 ประเด็นทางด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศ เช่น
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

37
5. สรุ ปความก้ าวหน้ าของสิ ทธิ มนุ ษยชนไทยในรอบ 2 ทศวรรษ
5.1 ความก้าวหน้าในเรื่องการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 8 ฉบับตั้งแต่ปี 2540
และก�ำลังอยูใ่ นกระบวนการขัน้ ตอนในรัฐสภาอีก 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท� ำ ให้ บุ ค คลสู ญ หาย พ.ศ. ... ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุม้ ครองบุคคลทุกคนในการบังคับให้หายสาบสูญ และ อนุสญ
ั ญาการต่อต้านการทรมาน และ
การปะติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (23 กุมภาพันธ์ 2565)
5.2 ความก้าวหน้าในเรือ่ งการส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการศึกษาในระดับผู้บริหารระดับสูง

1
2

5.3 ความก้าวหน้าในเรื่องการส่งเสริม ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human
Rights)
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5.4 การปรับสถานะ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 SCA แจ้งให้ กสม. ทราบถึงผลการพิจารณาว่า ได้เสนอ
ให้ กสม. ไทย ได้รับสถานะ A ซึ่งหมายถึง การเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มี
ความสอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับ “หลักการปารีส” (Paris Principles) โดยสมบูรณ์

4

การได้รบั สถานะ A จะท�ำให้ กสม. ได้รบั การยอมรับจากประชาคมนานาชาติ สามารถเข้าไป
มีบทบาทในเวทีนานาชาติ และสามารถสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารในเวทีที่เป็น
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่ง กสม. สามารถแสดงท่าที ความเห็น และการ
น�ำเสนอบทบาทพัฒนาการในมิติด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กฎหมาย และวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อ
ประชาคมระหว่างประเทศ และการที่ กสม. สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในเวทีระหว่างประเทศ
และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะท�ำให้ กสม. สามารถน�ำกลไก หลักการ
และแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลมาช่วยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ กสม. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการสร้างความเข้าใจและชีใ้ ห้เห็น
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาล และรัฐสภา
อันจะอ�ำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กสม. 1
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ. คุ้ มครองเด็ ก
- พ.ร.บ. ผู ้ สูงอายุ

พ.ศ. 2563
- คู่ มื อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ฯ
ส� ำหรับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
- ส� ำนั กงานกสม. พื้ นที่ ภาคใต้
- วารสารกฎหมายสิ ทธิ ฯ

กสม. 4
พ.ศ. 2564

(ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกั น
พ.ร.บ. คุ้ มครองผู ้ รับงานไปท� ำที่ บ้าน
และปราบปรามการทรมาน
พ.ศ. 2553
และการกระท� ำให้ บุ คคลสู ญหาย
พ.ศ. ...

แผนปฏิ บัติการระดั บชาติ
ว่ าด้ วยธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชน
ฉบั บที่ 1 พ.ศ. 2562
(โดยกรมคุ้ มครองสิ ทธิ ฯ)

กสม. Vs กฎหมายไทย

หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรสิ ทธิ มนุ ษยชน
ส� ำหรับนั กบริ หารระดั บสู ง (ปสม.) มี .ค. 62

พ.ร.บ. ค้ ามนุ ษย์
พ.ศ. 2551

สถานะ B
ต.ค. 2558

ในภู มิภาค
(ปัจจุบันมี 12 แห่ ง)
- รัฐธรรมนู ญ 60
- พ.ร.ป. กสม.
- เปิดศูนย์ไกล่ เกลี่ ย

กสม. 3 พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2558 - ศูนย์ศึกษาฯ

พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ. คุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ
- พ.ร.บ. ความรุ นแรงในครอบครัว

ศูนย์ประสานงานฯ จชต.
(มอ. ปัตตานี )
24  มิ .ย. 2557

กสม. 2
พ.ศ. 2552

ก่ อตั้ งกรมคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรีภาพ
พ.ศ. 2545

แผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
ฉบั บที่ 1 พ.ศ. 2544
(โดยกรมคุ้ มครองสิ ทธิ ฯ
ทุ ก 5 ปี)

พ.ร.บ. คุ้ มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541

พ.ร.บ. ปราบปราม
การค้ าหญิ งและเด็ ก
พ.ศ. 2540

พ.ร.บ. กสม.
พ.ศ. 2542

รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุ ทธศั กราช 2540

ผั งแสดงพลวั ตสิ ทธิ มนุ ษยชนในสั งคมไทย การปรับปรุ งโครงสร้าง/นโยบาย และการหล่ อหลอม ตกผลึ กและสร้าง
ชุ ดความคิ ด ผ่ านพัฒนาการของ กสม. และส� ำนั กงาน กสม. ในช่ วงระหว่ างปี 2544 - 2564
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6. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอเชิ งนโยบาย

ข้ อเสนอเชิ งยุ ทธศาสตร์การขั บเคลื่ อน

1. การแก้ ไ ขข้ อ กฎหมายต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น
หลักประกันความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล และเพื่ อ ตอบโจทย์
การปรับสถานะขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในระดับนานาชาติ และเพือ่ ให้สามารถปกป้อง
คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสั ง คมไทยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้บุคลากร
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการท�ำงานตอบสนอง
อย่างครบวงจร และทันท่วงทีกบั รูปแบบใหม่ ๆ
ที่สลับซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนการปรับวัฒนธรรมการท�ำงานของ
องค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีจิตวิญญาณ
และมีแนวทางการเสริมศักยภาพ ฟื้นฟูแรง
บันดาลใจทั้งของตนเองและบุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิด้วย

ควรน�ำการจัดท�ำแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทเี่ คยเสนอในสมัยรัฐบาลนายอานันท์
ปั น ยารชุ น กลั บ มาจั ด ท� ำ เป็ น แผนแม่ บ ท
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ

3. การสร้างระบบกลไกให้ประชาชนผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงการพิทกั ษ์
ปกป้องสิทธิได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึงโดยอาจใช้
รูปแบบการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ
อย่างแข็งขันและใกล้ชิดกับภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทุกภาคส่วน

2.1 จัดกระบวนการฟืน้ ฟูจติ วิญญาณคนท�ำงาน
2.2 สร้ า งพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การบู ร ณาการ และ
สร้างเป้าหมายร่วม
2.3 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงานทั้งในส่วนของการ
รับเรือ่ งร้องเรียน การติดตามการแก้ปญ
ั หา
และการรายงานผล
2.4 จัดท�ำฐานข้อมูลและสร้างกลไกการติดตาม
2.5 พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.6 สร้างระบบสวัสดิการ และเส้นทางการเติบโต
ในหน้าทีก่ ารงานทีช่ ดั เจนและเป็นธรรม
3.1 ขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
และทั่วทุกภูมิภาค
3.2 น�ำรูปแบบการประสานความร่วมมือแบบ
3 ประสานกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การขับเคลื่อนเชิงรุก
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6. ข้ อเสนอแนะ (ต่ อ)
ข้ อเสนอเชิ งนโยบาย

ข้ อเสนอเชิ งยุ ทธศาสตร์การขั บเคลื่ อน

4. การสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง 4.1 การสื่อสารผ่านช่องทางใหม่ ๆ มากขึ้น
ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ กสม. และข้อจ�ำกัด
และมี ช ่ อ งทางในการสื่ อ สารสองทาง
ที่ มี อ ยู ่ ต ามกฎหมายฉบั บ ปั จ จุ บั น เพื่ อ สร้ า ง
ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ความรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่สังคม โดยใช้ช่องทาง 4.2 เปิดพืน้ ทีส่ ำ� หรับการสือ่ สารรับเรือ่ งร้องทุกข์
การสื่อสารที่หลากหลายทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่
และการสือ่ สารสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนให้สามารถเข้าถึงได้งา่ ย
เช่น อาจจะพัฒนา free application ขึ้น
5. การส่ ง เสริ ม และติ ด ตั้ ง ชุ ด ความรู ้ ด ้ า น 5.1 จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายให้กระทรวง
สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่แพร่หลาย ทั้งในระบบ
อุดมศึกษา นวัตกรรม (อว.) บรรจุวิชา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และในการศึกษา
สิทธิมนุษยชนเป็นวิชาพื้นฐานบังคับ
ชั้ น สู ง ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะ 5.2 เสนอให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิชาบังคับของ
ในกองทัพ และองค์กรต�ำรวจ
บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ความยุติธรรม
5.3 เสนอให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ของกองทั พ
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติต้องบรรจุ
วิชาสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตร
6. ขยายเครือข่ายอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน การส่ ง เสริ ม และติ ด ตั้ ง ชุ ด ความรู ้ ด ้ า น
(อ.กสม.)
สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในระบบ
การศึกษาอย่างครบวงจร และนอกระบบการศึกษา
โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่มีความต้องการ
พิเศษต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง เช่น
การใช้ภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ การจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครสิทธิมนุษยชน (อ.กสม.) เป็นต้น

รายการ

เอกสารอ้ างอิ ง
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คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
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ออนไลน์ 12 พฤศจิกายน 2564.
KI008 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 18 พฤศจิกายน 2564.
KI009 (ผู้ให้สัมภาษณ์), หนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์), ออนไลน์ 21 พฤศจิกายน 2564.
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KI015 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 17 พฤศจิกายน 2564.
KI016 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),
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KI017 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา 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 (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์), พัทธ์ธรี า นาคอุไรรัตน์ (ผูส้ มั ภาษณ์), ออนไลน์ 18 พฤศจิกายน 2564.
KI023 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และธนภัทร ลือวานิช (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 10 พฤศจิกายน 2564.
KI024 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 7 กุมภาพันธ์ 2565.
NKI001 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2565.
NKI002 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และหนึ่งนยา ไหลงาม (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2565.
NKI003 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 4 กุมภาพันธ์ 2565.
NKI004 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 3 กุมภาพันธ์ 2565.
NKI005 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา ไหลงาม และคณะ (ผู้สัมภาษณ์),
ออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2565.
IKI001 (ผู้ให้สัมภาษณ์), พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หนึ่งนยา 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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ภาพเครื่องหมายราชการของส� ำนักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
(ใช้ ระหว่ างปี 2546 - 19 มี นาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 3 ธั นวาคม 2564 - ปัจจุบัน
โดยมี การปรับเปลี่ ยนถ้ อยค� ำแสดงความหมายเพิ ม่ เติ ม)

มี ความหมาย ดั งนี้
รู ปทรงดอกบั ว
หมายถึ ง ความมี คุ ณ ธรรม ความเอื้ อ อาทร
ระหว่างเพื่อนมนุษย์

รู ปคนล้ อมเป็นวงกลม
หมายถึง ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนใน
สั ง คม เพื่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง ในการเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�ำคัญใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ

รู ปมื อ
หมายถึง การโอบอุม้ คุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม
ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยหลัก
แห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ

สี น�้ำเงิ น
หมายถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น อดทนในการท� ำ งาน
เพื่อสร้างความสามัคคีและการประสานพลัง
จากทุกภาคส่วนของสังคมในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

อ้างอิง: ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 312) ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน 2564 เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้กำ� หนดภาพเครือ่ งหมายราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้เป็นเครือ่ งหมายราชการแทน
เครื่องหมายเดิม (ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) โดยประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2564

