
รายงานการประชุมเตรียมงานประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

โครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ  
วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุม ๗๐๓  ส านักงาน กสม.  
…………………………………………………………………… 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานที่ประชุม 
 ๒. นางสาววัลลภา สารทประภา  ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
 ๓. นางเพ็ชรา เปลี่ยนศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑  สรป. 

๔. นายจรรยา แผนสมบูรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน  สกค. 
 ๕. นางสาวพรนภา มีชนะ   รักษาการกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  สมต. 
 ๖. นางสาวกมลชนก วีระนาวิน  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ  สมต. 

๗. นายภพธรรม สุนันธรรม  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ  สคส. 
 ๘. นายเจษฎา ปัญญาวงศ์   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ  สรป. 

๙. นายบัณฑิต หอมเกษ   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ  สกค. 
 ๑๐. นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์  เลขานุการ กสม. (นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์) 
 ๑๑. นางสาวกามารียะห์ สาแล๊ะ  ผู้ช่วยเลขานุการ กสม. (นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ประธานที่ประชุมกล่าวถึงความเป็นมาของการประชุมเตรียมงานประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจากการประชุมโครงการจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่            
๑๐ กุมภาพันธ์ 2565 มี นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้
ก าหนดกรอบการด าเนินงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ โดยใช้ชื่องานว่า “เหลียวหลังแลหน้า ๒๐ ปี กสม.” 
จัดสรรงบประมาณด าเนินการ จ านวน 2,500,000 บาท จัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม ๒๕๖๕  มีทั้งรูปแบบ 
Onsite และ Online กิจกรรมในงานประกอบด้วย  

           - พิธีเปิด  
           - การอภิปราย หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ๒๐ ปี กสม.”  
           - การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน               
           - การประกาศเจตจ านง 
           - การเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในห้องย่อย  
 - การประกาศเจตจ านงร่วมกันระหว่าง กสม. กับเครือข่าย 
           - พิธีปิด 
 พ้ืนที่จัดงานประกอบด้วย เวทีกลาง พ้ืนที่จัดนิทรรศการโดยรอบ และห้องย่อย 5 ห้อง น าเสนอ

ประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
          - ห้องย่อยที่ ๑ ประเด็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
          - ห้องย่อยที่ ๒ ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม   
          - ห้องย่อยที่ ๓ ประเด็นสถานะบุคคล 
          - ห้องย่อยที่ ๔ ประเด็นสถานการณ์โรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง  
          - ห้องย่อยที ่5 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ 

/กลุ่มเป้าหมาย... 



- ๒ - 
 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภายในประเทศ /ภาครัฐ / ภาคประชาสังคม และประชาชน ผู้มีส่วนได้
เสียในแต่ละประเด็น รวมทั้งภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ ประเด็นละอย่างน้อย 50 คน รวม ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ทั้งนี้  
ให้ส านักงาน กสม. จัดเวทีย่อยร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในแต่ละประเด็น 
  โดยห้องย่อยที่ ๒ ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย กสม. ศยามล ไกยูรวงศ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักคือ ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔ 
 

ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 
                     - การจัดกิจกรรมในห้องย่อยที่ ๒ ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

                        มติที่ประชุม 
                       1. ก าหนดหัวข้อการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมว่า “สิทธิชุมชนกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน” เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมีในการ
ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่จากเรื่องร้องเรียนและงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนพบว่ารัฐไม่สามารถท าให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างแท้จริง แม้ว่ารัฐจะมีกฎหมายบังคับใช้ให้ต้องด าเนินการตาม
กระบวนการมีส่วนร่วมก็ตาม ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้โดยง่ายหากประชาชนไม่ได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการนั้น ๆ ของรัฐ นอกจากนี้กระบวนการมีส่วนร่วมยังปรากฏเป็นปัญหาส าคัญของเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส่งไปยังส านักงาน กสม. 

      ๒. แผนการด าเนินงาน และการมอบหมายงาน 
 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าข้อมูลด้านสถานการณ์และปัญหาของกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน และน าเสนอตัวอย่างต้นแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ประสบผลส าเร็จ จากเอกสาร
งานวิจัย 

4 สัปดาห์ นายจรรยา แผนสมบูรณ์ 
นายบัณฑิต หอมเกษ 

 สกค. 

๒ จัดท าข้อมูลด้านสถานการณ์และปัญหาของกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน จากเรื่องที่ด าเนินการตรวจสอบ 

4 สัปดาห์ นายภพธรรม สุนันธรรม 
สคส. 

๓  จัดท าข้อมูลการติดตามรายงานตรวจสอบที่หน่วยงานของรัฐ 
ชี้แจง กสม. เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งลักษณะ 
การด าเนินการ สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข  

4 สัปดาห์ นางสาวพรนภา มีชนะ 
นางสาวกมลชนก วีระนาวิน 

สมต. 
๔ จัดท าข้อมูลด้านกติการะหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน และตัวอย่างต้นแบบกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในต่างประเทศท่ีประสบผลส าเร็จ 

4 สัปดาห์ นางเพ็ชรา เปลี่ยนศิริ 
นายเจษฎา ปัญญาวงศ์ 

สรป. 
5 แจ้งรายชื่อเครือข่ายด้านสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม - กสม.ศยามล ไกยูรวงศ์ 
6 จัดประชุมเตรียมการข้อมูลเพ่ือน าไปประชุมรว่มกับเครือข่าย 

ในเดือนพฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

27 เม.ย.65 
เวลา 13.30 น. 

นายบัณฑิต หอมเกษ สกค. 
และทีมเลขานุการ กสม. 

 
 

 
 
 

 
/7 จัดประชุม... 
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ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๗ จัดประชุมครั้งที่ 1 ประชุมหารือกับเครือข่ายด้านสิทธิชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสวงหาแนวร่วมการขับเคลื่อนงาน
สมัชชาสิทธิมนุษยชน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  
โดยมีวาระเพ่ือพิจารณาดังนี้ 
- สภาพปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ข้อเสนอการแก้ไขปัญหากระบวนการมีส่วนร่วมของ 
  ประชาชน 
- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน 

26 พฤษภาคม  
2565 

 

ทีมงานวิชาการ โดย  
สกค./สคส./สมต./สรป./
เครือข่ายด้านสิทธิชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
การจัดประชุม โดย  
สกค./ทีมเลขานุการ กสม. 

8 จัดประชุมครั้งที่ ๒ ประชุมหารือกับภาครัฐ และภาคเอกชน 
(บริษัทที่ปรึกษา) และเครือข่ายด้านสิทธชิุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแสวงหาแนวร่วมการขับเคลื่อนงานสมัชชา
สิทธิมนุษยชน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวาระ
เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
- สภาพปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ข้อเสนอการแก้ไขปัญหากระบวนการมีส่วนร่วมของ 
  ประชาชน 
- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน 

10 มิถุนายน 
2565 

ทีมงานวิชาการ โดย  
สกค./สคส./สมต./สรป./
เครือข่ายด้านสิทธิชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
การจัดประชุม โดย  
สกค./ทีมเลขานุการ กสม. 

๙ จัดประชุมครั้งท่ี ๓ ประชุมทีมงานวิชาการประเด็นสิทธิ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท าข้อมูลวิชาการส าหรับใช้
ในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ  
- จัดท านิทรรศการ 
- จัดท าเอกสารประกอบการประชุมในห้องย่อยที่ 2   

1๗ มิถุนายน  
2565 

ทีมงานวิชาการ โดย  
สกค./สคส./สมต./สรป./
เครือข่ายด้านสิทธิชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
การจัดประชุม โดย 
 สกค./ทีมเลขานุการ กสม. 

10 จัดส่งข้อมูลวิชาการประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่คณะอ านวยการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ 

สัปดาห์ที่ ๑ ของ 
เดือนกรกฎาคม 

2565 

ทีมงานวิชาการ โดย  
สกค./สคส./สมต./สรป./
เครือข่ายด้านสิทธิชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

11 - น าเสนอ “สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
และแผนการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน” 
ในห้องย่อยที่ 2  
- น าข้อสรุปจากห้องย่อยที่ 2 เสนอในเวทีกลาง 

20 – 21 
กรกฎาคม  
2565 

เวทีสมัชชาสิทธิ
มนุษยชนระดับชาต ิ

- เครือข่ายด้านสิทธิชุมชน
และสิ่งแวดล้อม  
- ทีมงานวิชาการ กสม. 
 
- ผู้แทนจากห้องย่อยที่ 2    

 
๓. ให้แจ้งส านักงาน กสม. ขอเพ่ิมกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน  ส านักกิจการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกหน่วยงานหนึ่ง  
 

                                                                   นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                             นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


