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ช่ือทุนวิจัย : งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจําปงบประมาณ 2565

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (หลัก) : KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไข

ปญหา หรือยกระดับ การพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม (รอยละ 60 เทียบกับ

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

ประเภทโครงการ วน. โครงการวิจัย โครงการนวัตกรรม

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ของยุทธศาสตรหนวยงาน

เปาประสงค (Objectives) ขอเสนอแนะของ กสม. เกิดผลใหมีและเปลี่ยนแปลงในดานนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรา

กฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะตอง

ปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) รอยละขององคความรูแตละเรื่องที่ถูกนําไปใชพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ขอ

เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับแผนดาน ววน.

แพลตฟอรม (Platform) Platform 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไข

ปญหา หรือยกระดับ การพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม (รอยละ 60 เทียบกับ

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

(ภาษาไทย) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอแนะในการสงเสริมและคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน

(ภาษาอังกฤษ) The Research Project to develop recommendations on the promotion and

protection of human rights defenders

หนวยงานสังกัดนักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

หนวยงานโครงการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

สถานภาพ โครงการวิจัยใหม

ประเภทโครงการ โครงการเด่ียว
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คําสําคัญ

สาขาการวิจัย

รายละเอียดของคณะผูวิจัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ป   

งบประมาณเสนอขอ 277,000 บาท

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 277,000 บาท

เริ่มรับงบประมาณในป 2565

ภาษาไทย นักปกปองสิทธิมนุษยชน,ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ภาษาอังกฤษ Human Rights Defenders,Business and Human Rights

สาขาการวิจัยหลัก OECD สังคมศาสตร

สาขาการวิจัยยอย OECD นิติศาสตร

ชื่อ - สกุล
ตําแหนงใน

โครงการ

สัดสวนการมีสวน

รวม

นายบัณฑิต หอมเกษ

หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ

หัวหนาโครงการ 100.00
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บทสรุปผูบริหาร

หลักการและเหตุผล

ปฏิญญาวาดวยนักปกปองสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) ซ่ึงถูกรับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ระบุวาทุกคนมีสิทธิ ทั้งโดยตนเองหรือรวมกับผูอื่นในการสงเสริมและตอสูเพื่อการคุมครองและการบรรลุถึงสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปฏิญญาดังกลาวยังกําหนดสิทธิและการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน

หนาท่ีของรัฐ (state actors) และบทบาทและความรับผิดชอบของตัวแสดงท่ีไมใชรัฐ (Non-state actors)

นับตั้งแตมีการประกาศใชปฏิญญาดังกลาว มีการรับรูถึงความสําคัญของนักปกปองสิทธิมนุษยชน (HRDs) ในฐานะตัวแทนของการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาผานไป รัฐบาล  ภาคประชาสังคม และ หนวยงานอื่นๆ รวมทั้งนักปกปองสิทธิมนุษยชนเองในหลายประเทศก็ได

พัฒนากลไกและแนวทางปฏิบัติในการคุมครองและสนับสนุนการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตาม ในหลายประเทศ รวมถึง

ประเทศไทย นักปกปองสิทธิมนุษยชนยังคงประสบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ทั้งโดยหนวยงานของรัฐและที่ไมใชรัฐ จากขอมูลการตรวจสอบ

เร่ืองรองเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) หลายกรณี และรายงานการดําเนินงานขององคกรสิทธิมนุษยชนอ่ืน แสดงใหเห็นวาการ

คุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชนในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการทํารายรางกาย การลอบสังหาร การบังคับใหสูญหาย การวิสามัญฆาตกรรมและการ

ฆาตกรรม การจับกุมตามอําเภอใจ การกักขัง การขมขู การไลออกจากงาน การดูหมิ่น กีดกัน และตีตรา รวมถึงการใชวิธีการฟองรองดําเนินคดีเพื่อ

กลั่นแกลงหรือตอบโตการทํางานนักปกปองสิทธิมนุษยชน หรือที่เรียกวาการฟองคดีปดปาก ซึ่งเปนปรากฎการณการคุกคามที่เกิดขึ้นมากในปจจุบัน

และไดสรางภาระ ความหวาดกลัว และสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

รางกายของบุคคลผูออกมาทําหนาท่ีในการตอสูเรียกรองสิทธิเพ่ือประโยชนของสวนรวมในฐานะนักปกปองสิทธิมนุษยชน

ที่ผานมา รัฐบาล ภาคประชาสังคม และหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งนักปกปองสิทธิมนุษยชนจะไดผลักดันกลไกและแนวทางปฏิบัติในการ

คุมครองและสนับสนุนการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน อาทิ การที่รัฐบาลไทยประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษย

ชน (NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยกําหนดใหการสงเสริมและคุมครองการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชนเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญ

ของแผนดวย นอกจากนี้ ยังไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ 165/2 เพื่อปองกันการฟองคดีโดย

ไมสุจริตหรือกลั่นแกลง แตก็ยังปรากฏการคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชนโดยการใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมืออยางตอเนื่อง

เพราะสวนหนึ่งกลไกดังกลาวยังมีขอจํากัดในการนําไปใชกับการดําเนินคดีโดยรัฐ และในทางปฏิบัติก็ไไดถูกนํามาใชในกรณีการฟองคดีปดปากโดย

ภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ สวนการปองกันการคุกคามทางกายภาพ เชน การลอบทําราย ลอบสังหาร หรือบังคับสูญหายนั้น แมปจจุบัน ราง

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการบังคับสูญหายจะอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา แตก็ยังไมมีหลักประกันวารางกฎหมายดังกลาวจะผานออกมา

เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชได เพราะประสบการณในอดีต แสดงใหเห็นวารางกฎหมายดังกลาวถูกนําเสนอตอฝายนิติบัญญัติ แตก็ถูกตีตกไป 2 ครั้ง

และแมรางกฎหมายดังกลาวจะสามารถผานออกมาเปนกฎหมายได แตก็ไมมีหลักประกันวากฎหมายจะสามารถปองกันและคุมครองนักปกปองสิทธิ

มนุษยชนไดอยางมีประสิทธิผล จึงเปนที่ตองติดตามและแสวงหาแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมเสริมสรางความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมายอยางมี

ประสิทธิผลตอไป 

สภาพดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดและประสิทธิผลของกลไกในการสงเสริมและคุมครองการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน

ในปจจุบัน ดังนั้น การวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาองคความรูที่จะใชในการจัดทําขอเสนอแนะและออกแบบกลไกและมาตรการในการ

สนับสนุนและคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยใหความสําคัญกับความตองการที่แทจริงของนักปกปองสิทธิมนุษยชน และการออกแบบอยางมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ท้ังตัวแสดงท่ีเปนรัฐและไมใชรัฐ เพ่ือใหขอเสนอแนะจากการวิจัยสามารถตอบสนองความตองการของกลุม

ผูใช โดยเฉพาะนักปกปองสิทธิมนุษยชนไดมากที่สุด พรอมกับไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยจะใชแนวทางฐานสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights - based Approach : HRBA) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเปนกรอบในการดําเนินการวิจัย

สิทธิมนุษยชนเปนมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับคุมครองมนุษยใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยหลักการนี้มีลักษณะสําคัญ ประกอบดวย
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ความเปนสากล (Universal) หมายถึงหลักการสิทธิมนุษยชนจะถูกปรับใชกับมนุษยทุกคนบนโลกน้ีอยางเทาเทียมกัน มีความเช่ือมโยงและสัมพันธกัน

(Interdependent and Interrelated) การทําใหสิทธิมนุษยชนอยางใดอยางหนึ่งดีขึ้น ยอมอํานวยใหเกิดการสงเสริมสิทธิมนุษยชนอื่นดวย ใน

ทํานองเดียวกันการลิดรอนสิทธิอยางใดอยางหน่ึงยอมสงผลเสียตอสิทธิมมนุษยชนอ่ืนดวยเชนกัน และแบงแยกจากกันไมได (Indivisible) สิทธิมนุษย

ชนทั้งหมดมีสถานะเทาเทียมกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได ไมมีสิทธิใดที่สําคัญกวาสิทธิอื่น[1] ในแงน้ีสิทธิมนุษยชนจึงมีความหมายกวางกวา

“สิทธิตามกฎหมาย” ที่จําตองบัญญัติกฎหมายรองรับเสียกอนถึงจะมีสิทธิและไดรับการคุมครอง อยางไรก็ดี เพื่อใหสิทธิมนุษยชนไดรับการเคารพ

และคุมครองจริงในทางปฏิบัติ แตละรัฐจึงควรนําหลักการสิทธิมนุษยชนมาบัญญัติไวในกฎหมายภายในประเทศของตน[2]

กรอบหลักการสิทธิมนุษยชนที่ใชอางอิงในปจจุบัน เปนไปตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human

Rights หรือ UDHR) ที่ถูกรับรองโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติและประกาศใชเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 และสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษย

ชนอีก 9 ฉบับที่ถูกจัดทําขึ้นตามมา ไดแก กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) และอนุสัญญาอีก 7 ฉบับ ซึ่งกําหนดมาตรฐานที่มุงคุมครองสิทธิเฉพาะเรื่อง อาทิ ผูหญิง เชื้อชาติ

คนพิการเด็ก รวมปองกันการทรมานและบังคับสูญหาย เปนตน[3]  

รัฐไทยไดเขาผูกพันโดยการใหสัตยาบันสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 7 ฉบับจาก 9 ฉบับ จึงมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามกรอบสนธิสัญญา

ดานสิทธิมนุษยชนที่ตนเขาผูกพัน โดยมีหนาที่ในเคารพ (respect) โดยละเวนจากการแทรกแซงหรือลดทอนการใชสิทธิมนุษยชน มีหนาที่ในการ

คุมครอง (protect) โดยการออกกฎหมายและดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองบุคคลไมใหถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีหนาที่ในการเติมเต็ม

(fulfill) โดยดําเนินการเชิงบวกเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชสิทธิมนุษยชนเหลาน้ัน[4] รวมถึงมีหนาท่ีใหการเยียวยาท่ีมีประสิทธิผลสําหรับผูท่ีถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย[5] 

นอกจากนี้ ผูกระทําการที่ไมใชรัฐ (non-state actors) ก็มีหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนจากการกระทําของตนเองดวย โดยเฉพาะ

ภาคธุรกิจ ซึ่งองคการสหประชาชาติไดจัดทําหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจ (United Nations Guiding Principles on Business

and  Human Rights : UNGPs) หลักการดังกลาวกําหนดความรับผิดชอบของธุรกิจในการเคารพสิทธิ และการเยียวยาของผูไดรับผลกระทบ

(Protect, Respect and Remedy Framework) แมวาหลักการ UNGPs จะไมไดมีผลผูกพันทางกฎหมายเชนเดียวกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษย

ชน แตหลายประเทศไดนํามาเปนแนวทางในการขับเคล่ือนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

บอยคร้ังท่ีการทําใหหลักการสิทธิมนุษยชนไดรับการเคารพ สงเสริม และคุมครอง เปนผลมาจากการขับเคล่ือนและผลักดันของปจเจกบุคคล

กลุมบุคคล และองคกรทางสังคมตาง ๆ หรือที่มักถูกนิยามวา “นักปกปองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender)” ซ่ึงสถานะและบทบาทของ

พวกเขาถูกรับรองในปฏิญญาวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมบุคคล และองคกรของสังคมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน หรือปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) ซึ่งขอ 1 ของปฏิญญาฉบับ

นี้รับรองใหบุคคลทุกคนมีสิทธิโดยลําพังหรือรวมกับผูอื่นที่จะสงเสริมและตอสูเพี่อใหเกิดการคุมครอง และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น

พื้นฐาน ในระดับประเทศและระหวางประเทศ โดยประเทศไทยไดรวมอุปถัมภ (co – sponsor) ในการรางและใหเสียงสนับสนุนการรับรองปฏิญญา

ฉบับนี้ดวย ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีดานจริยธรรมที่จะตองเคารพและดําเนินการตามหลักการที่ปรากฏในปฏิญญาฉบับดังกลาว โดยเฉพาะการ

ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนจากความรุนแรง การขมขู การตอบโต การเลือกปฏิบัติ การกดดัน หรือการปฏิบัติโดย

พลการอ่ืนใด รวมถึงการดําเนินมาตรการดานนิติบัญญัติ ตุลาการ บริหาร หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางความเขาใจของประชาชนใน

ดานสิทธิมนุษยชน

อยางไรก็ดี แมจะมีการรับรูถึงความสําคัญของนักปกปองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง แตนักปกปองสิทธิ

มนุษยชนยังคงประสบปญหาการถูกคุกคามอยูเสมอ จากขอมูลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) หลาย

กรณี รวมถึงรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ีเผยแพรออกมาในชวง

ป พ.ศ. 2562 - 2564 แสดงใหเห็นการคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชนในหลายรูปแบบ ทั้งโดยตัวแสดงที่เปนรัฐและไมใชรัฐ  อาทิ การทําราย

รางกาย การลอบสังหาร การบังคับใหสูญหาย การวิสามัญฆาตกรรม การขมขู การใชสื่อออนไลนเพื่อสรางความเกลียดชังและลดทอนความนาเชื่อถือ

การคุกคามดวยกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมาย (judicial harassment) ซ่ึงรวมถึงการฟองคดีเพ่ือกล่ันแกลงหรือตอบโตการ

งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจําปงบประมาณ 2565
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ทํางานนักปกปองสิทธิมนุษยชน หรือที่เรียกวาการฟองคดีปดปาก (SLAPPs) โดยเฉพาะขอหาทางอาญา ซึ่งเปดทางใหเกิดการคุกคามในรูปแบบอื่น

โดยเจาหนาที่รัฐตามมา ไมวาจะเปนการเรียกตัวเขาพบ การจับกุม ควบคุมตัว หรือตรวจตนโดยอําเภอใจ การสอดสองติดตาม การขังไวระหวาง

ดําเนินคดีโดยไมใหสิทธิในการปลอยตัวชั่วคราว รวมถึงการพบกับอุปสรรคในการขอประกันตัวสําหรับกรณีมีการเรียกหลักทรัพยประกันที่สูง ซึ่งเปน

ปรากฎการณการคุกคามที่เกิดขึ้นมากในปจจุบัน และไดสรางภาระ ความหวาดกลัว และสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดง

ความคิดเห็น รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลผูออกมาทําหนาที่ในการตอสูเรียกรองสิทธิเพื่อประโยชนของสวนรวมในฐานะนัก

ปกปองสิทธิมนุษยชน[6]  

ที่ผานมา รัฐบาล ภาคประชาสังคม และหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งนักปกปองสิทธิมนุษยชนจะไดผลักดันกลไกและแนวทางปฏิบัติในการ

คุมครองและสนับสนุนการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน อาทิ การที่รัฐบาลไทยประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษย

ชน (NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยกําหนดใหการสงเสริมและคุมครองการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชนเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญ

ของแผนดวย นอกจากนี้ ยังไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ 165/2 เพื่อปองกันการฟองคดีโดย

ไมสุจริตหรือกลั่นแกลง แตก็ยังปรากฏการคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชนโดยการใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมืออยางตอเนื่อง

เพราะสวนหนึ่งกลไกดังกลาวยังมีขอจํากัดในการนําไปใชกับการดําเนินคดีโดยรัฐ และในทางปฏิบัติก็ไไดถูกนํามาใชในกรณีการฟองคดีปดปากโดย

ภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ สวนการปองกันการคุกคามทางกายภาพ เชน การลอบทําราย ลอบสังหาร หรือบังคับสูญหายนั้น แมปจจุบัน ราง

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการบังคับสูญหายจะอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา แตก็ยังไมมีหลักประกันวารางกฎหมายดังกลาวจะผานออกมา

เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชได เพราะประสบการณในอดีต แสดงใหเห็นวารางกฎหมายดังกลาวถูกนําเสนอตอฝายนิติบัญญัติ แตก็ถูกตีตกไป 2 ครั้ง

และแมรางกฎหมายดังกลาวจะสามารถผานออกมาเปนกฎหมายได แตก็ไมมีหลักประกันวากฎหมายจะสามารถปองกันและคุมครองนักปกปองสิทธิ

มนุษยชนไดอยางมีประสิทธิผล จึงเปนที่ตองติดตามและแสวงหาแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมเสริมสรางความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมายอยางมี

ประสิทธิผลตอไป 

สภาพดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดและประสิทธิผลของกลไกในการสงเสริมและคุมครองการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน

ในปจจุบัน ดังนั้น การวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาองคความรูที่จะใชในการจัดทําขอเสนอแนะและออกแบบกลไกและมาตรการในการ

สนับสนุนและคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยใหความสําคัญกับความตองการที่แทจริงของนักปกปองสิทธิมนุษยชน และการออกแบบอยางมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ท้ังตัวแสดงท่ีเปนรัฐและไมใชรัฐ เพ่ือใหขอเสนอแนะจากการวิจัยสามารถตอบสนองความตองการของกลุม

ผูใช โดยเฉพาะนักปกปองสิทธิมนุษยชนไดมากท่ีสุด พรอมกับไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 
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[4] UN General Assembly, Vienna Declaration and Programme of Action A/CONF.157/23 (12 July 1993)

[5] กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 2 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ขอ 2

[6] รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี 156/2563; รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป 2562 และป 2563
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วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และขอทาทายในการสงเสริมและคุมครองการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน

2. เพื่อแสวงหาองคความรูในการจัดทําขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแกไขปญหาการคุกคามนักปกปองสิทธิใมนุษยชน รวมถึง

ขอเสนอแนะเชิงกฎหมายและนโยบายในการสงเสริมและคุมครองการทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน

งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและสามารถนําสงผลผลิตของโครงการวิจัยได

โดยผูวิจัยนํากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยคาดหวังวาจะสามารถแสวงหาวิธีการแกไข

ปญหาใหม ๆ ที่ยึดผูใชงานหรือมนุษยเปนศูนยกลาง (Human Centered)  ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนามาตรการ กลไก หรือเคร่ืองมือตนแบบมีความ

เหมาะสมสําหรับนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี

1. การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ศึกษาแนวคิดและหลักการเก่ียวกับนักปกปองสิทธิมนุษยชน รวมถึงสถานการณเบ้ือง

ตนโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเอกสาร (documentary research) โดยการศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารตาง ๆ

2. การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล  

3. การรวบรวมขอมูล ทําความเขาใจและคนหาความตองการกลุมเปาหมายหรือผูใชงาน (Empathize) เพ่ือใหเขาใจเปาหมายและ

ประเด็นท่ีตองการแกไข โดยใชวิธีการตาง ๆ อาทิ การสังเกตการณ การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง มีการกําหนดประเด็นคําถามไวกวาง ๆ เนนให

พ้ืนท่ีสําหรับผูใหขอมูลไดบอกเลาเร่ืองของตนโดยไมถูกขัดจังหวะ

4. การระบุปญหา หรือประเด็นที่ตองการแกไข (Define) และการระดมหาแนวคิด (Ideas) และแนวทางท่ีจะนํามาใชแกไขปญหาหรือ

ตอบสะนองความตองการของเปาหมาย (Ideate) โดยใชวิธีการหรือเครื่องมือตาง ๆ อาทิ root cause analysis, Brain storming โดยผานการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือกระบวนการอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้การออกแบบกระบวนการจะใหความสําคัญกับความรูสึกสบายใจและปลอดภัยของผู

เขารวมเปนสําคัญ

5. การพัฒนาตนแบบขอเสนอในการแกไขปญหา (Prototype) โดยการวิเคราะห สังเคราะห และประมวลผลขอมูล เพื่อแสวงหาขอคน

พบและนําแนวคิดท่ีคัดเลือกไวแลวมาสรางตนแบบในการแกไขปญหา

ซ่ึงข้ันตอนน้ีจะไดรางรายงานผลการศึกษาวิจัย (draft final report)

6. การนําเสนอรางรายงานผลการศึกษาวิจัย (draft final report) และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ิม

เติม

7. การจัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (final report) เปนรายงานฉบับที่นําเสนอตนแบบ (Prototype) ท่ีพรอมนําไป

ทดลองใช ซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายเพ่ือนําสงผลผลิตของโครงการวิจัยน้ี

8. การนําตนแบบขอเสนอไปทดลองใช (Test) เปนข้ันตอนของการนําผลการวิจัย ซ่ึงก็คือตนแบบขอเสนอไปขับเคล่ือนใหเกิดการนําไป

ใชประโยชนจริง โดยจะมีการติดตามผลการดําเนินการเปนระยะ และมีการนําผลที่ไดจากการติดตามมาปรับปรุงตนแบบขอเสนอใหมีความ

สมบูรณย่ิงข้ึน
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กรอบการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

การวิจัยนี้ ใชแนวคิดหลัก 2 ประการเปนกรอบในการวิจัย ไดแก แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based Approach :

HRBA) และแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based Approach : HRBA) จะถูกนํามาใชเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะห เพื่อการ

ออกแบบกฎหมาย นโยบายและกระบวนการของการพัฒนาขอเสนอสอดคลองกับหลักการและแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศ ซึ่งครอบคลุมมิติสิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิทธิในการพัฒนา ภายใตแนวคิดความเปนสากล (universality)

ไมสามารถจะแบงแยกได (indivisibility) เสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ (equality and non-discrimination) การมีสวนรวม (participation) 

ความรับผิดชอบ (accountability) และมุงเนนไปที่การพัฒนาขีดความสามารถของทั้งผูมีหนาที่ (duty-bearers) ในการท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณี

และผูทรงสิทธิ (rights-holders) ในการท่ีจะเรียกรองและปกปองสิทธิของตน

สวนแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จะถูกนํามาใชในเชิงของกระบวนการทํางาน เพื่อแสวงหาวิธีการแกไขปญหาใหม ๆ ที่

ยึดผูใชงานหรือมนุษยเปนศูนยกลาง (Human Centered)  ซึ่งจะชวยใหการพัฒนามาตรการ กลไก หรือเครื่องมือตนแบบมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของนักปกปองสิทธิมนุษยชน โดยกระบวนการของ Design Thinking จะประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) การ

ทําความเขาใจและคนหาความตองการกลุมเปาหมายหรือผูใชงานที่แทจริง (Empathize) 2) การระบุปญหา หรือประเด็นที่ตองการแกไขใหชัดเจน

(Define) 3) การระดมหาแนวคิดและแนวทางท่ีจะนํามาใชแกไขปญหาหรือตอบสะนองความตองการของเปาหมาย (Ideate) 4) การสรางตนแบบใน

การใชแกไขปญหา (Prototype) และ 5) การทดสอบตนแบบเพ่ือใชในการแกปญหาของกลุมเปาหมาย (Test)
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วิธีการดําเนินงานวิจัยและแผนการดําเนินงานวิจัย

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

สัดสวน

ของงาน

ตอ

โครงการ

ความ

สําเร็จ

ตอ

กิจกรรม

ป 2565

การทบทวนวรรณกรรม

(literature review)
10

การออกแบบเคร่ืองมือในการ

เก็บรวมรวมขอมูล
10

การรวบรวมขอมูลทําความ

เขาใจและคนหาความตองการ

กลุมเปาหมาย

15

การระบุปญหา/กําหนดประเด็น

สําคัญท่ีตองการแกไข
10

การระดมแนวคิด/แนวทางแกไข

ปญหา
15

การพัฒนาตนแบบขอเสนอใน

การแกไขปญหา
15

การนําเสนอรางรายงานผลการ

ศึกษาวิจัย
15

การจัดทํารายงานผลการศึกษา

วิจัยฉบับสมบูรณ
10
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สถานที่ทําวิจัย

แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่

ในประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในประเทศ จังหวัดเชียงใหม

ในประเทศ จังหวัดชัยภูมิ

ในประเทศ จังหวัดเลย

ในประเทศ จังหวัดหนองบัวลําภู

ในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี

ในประเทศ จังหวัดจันทบุรี

ในประเทศ จังหวัดชลบุรี

ในประเทศ จังหวัดระยอง

ในประเทศ จังหวัดชุมพร

ในประเทศ จังหวัดปตตานี

ในประเทศ จังหวัดพัทลุง

ในประเทศ จังหวัดสงขลา

ในประเทศ จังหวัดสุราษฎรธานี

ในประเทศ จังหวัดราชบุรี

ในประเทศ จังหวัดพิษณุโลก

ในประเทศ จังหวัดเชียงราย

ในประเทศ จังหวัดลําปาง

ในประเทศ จังหวัดพิจิตร

ในประเทศ จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด ป65 รวม

งบดําเนินงาน -คาใชสอย คาจางเหมาบริการในการจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย 21,000 21,000

งบดําเนินงาน -คาใชสอย คาใชจายการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 คร้ัง * 15 คน 57,800 57,800

งบดําเนินงาน -คาใชสอย คาใชจายในการนําเสนอและวิพากษผลการศึกษา 20 คน 74,300 74,300

งบดําเนินงาน -คาใชสอย คาใชจายในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 15 คน 65,400 65,400

งบดําเนินงาน -คาตอบแทน คาตอบแทนที่ปรึกษา 2000 บาท * 9 ครั้ง 18,000 18,000

งบดําเนินงาน -คาตอบแทน คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 15 คน * 1200 บาท * 2 ครั้ง 36,000 36,000

งบดําเนินงาน -คาตอบแทน คาตอบแทนผูใหขอมูล 300 บาท * 15 คน 4,500 4,500

รวม(บาท) 277,000 277,000

ขอมูลครุภัณฑ
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มาตราฐานการวิจัย

หนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่รวมลงทุนหรือดําเนินการ

ระดับความพรอมที่มีอยูในปจจุบัน

- ไมมีขอมูลการจัดซื้อครุภัณฑ -

การใชสัตวทดลอง ไมมี

การวิจัยในมนุษย ไมมี

การวิจัยที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ไมมี

การใชหองปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ไมมี

เลขทะเบียน

หองปฎิบัติการ

สถานที่

ปฏิบัติการวิจัย

- ไมมีขอมูลหองปฎิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี -

ชื่อหนวยงาน/

บริษัท
ป

แนวทางรวมดําเนิน

การ

การรวมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-

cash)

การรวมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-

kind)

- ไมมีขอมูลหนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดําเนินการ -

ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปจจุบัน ระดับ

รายละเอียด

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ

รายละเอียด

ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปจจุบัน ระดับ

รายละเอียด

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ

รายละเอียด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ดานการนําไปใชประโยชนหลัก วิชาการ สังคม นโยบาย เศรษฐกิจ

ระบุคําอธิบาย

ผูไดรับประโยชนจากโครงการ
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ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคลองกับ OKR (Output/Outcome/Impact)

 ผลผลิต (Output) (ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (หลัก))

ผลผลิต

จํานวนนํา

สง/หนวย

นับ

รายละเอียดผลผลิต

10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) และ

มาตรการ (Measures) - 10.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย – สมุดปก

ขาว (White paper)

1 เร่ือง/

ประเด็น

องคความรูเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย

และมาตรการในการสงเสริมและคุมครองนักปกปอง

สิทธิมนุษยชน

 ผลลัพธ (Outcome)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวน/

หนวยนับ
รายละเอียดผลลัพธ ผูใชประโยชน/ผูไดรับผลประโยชน

การผลักดันนโยบาย แนว

ปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบ

(Influence on policy,

practice, plan and

regulations)

1

นโยบาย/

แผน/

ระเบียบ

ตนแบบทางกฎหมาย

นโยบาย และ

มาตรการในการสง

เสริมและคุมครองนัก

ปกปองสิทธิมนุษยชน

ใ

นักปกปองสิทธิมนุษยชน/ ภาคธุรกิจ/คณะรัฐมนตรี/ฝาย

นิติบัญญัติ/หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการ

สูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแหงชาติ เปนตน

ผลงานตีพิมพ

(Publications)
1 เร่ือง บทคัดยอ

นักปกปองสิทธิมนุษยชน/ ภาคธุรกิจ/คณะรัฐมนตรี/ฝาย

นิติบัญญัติ/หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ ภาคประชาสังคม และภาค

วิชาการ

 ผลกระทบ (Impact)

ผลกระ

ทบที่

คาดวา

จะได

รับ

ตัว

เลือก

ยอย

ดาน

สังคม

รายละเอียดผลกระทบ

ดาน

สังคม

- นักปกปองสิทธิมนุษยชนไดรับการสนับสนุนและไดรับความคุมครองเพ่ือใหสามารถทํางานและขับเคล่ือนประเด็นดาน

สิทธิมนุษยชนและประเด็นทางสังคมตาง ๆ ไดมากข้ึน ท้ังยังจะชวยกระตุนและเปนแรงบันดานใจใหเกิดพลเมืองท่ี

กระตือรือรน(Active Citizen) ในการมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง นโยบายสาธารณะและการพัฒนาสังคมเพ่ิม

ข้ึน อันจะสงผลใหเกิดการมีสวนรวมของพลเมืองในการพัฒนาประเทศและสรางความเข็มแข็งใหสังคมประชาธิปไตยไทย

ในระยะยาวดวย - ภาครัฐและภาคสวนท่ีไมใชรัฐยอมรับและมีการดําเนินการท่ีสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี

ของนักปกปองสิทธิมนุษยชนมากข้ึน โดยประเมินจากผลการคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษชนท่ีลดลง
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เอกสารแนบ

ชื่อไฟล ประเภทเอกสาร ประเภทไฟล

- ไมมีขอมูลไฟลขอเสนอโครงการ -

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูผลลัพธและผลกระทบ

 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจัยทในและตางประเทศ(ถามี) (Connections with other experts

within and outside Thailand) และแผนที่จะติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย

 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Connections with stakeholder and user

engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดําเนินงานรวมกันและการเชื่อมโยง

การขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดําเนินงานตอเนื่องของผูใชประโยชนจากงานวิจัย

เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัยในทุกขั้นตอนเทาที่เปดชอง

ใหสามารถดําเนินการได โดยหนวยงานที่มีสวนไดเสียและใชประโยชนจากงานวิจัยที่อาจเขามาเกี่ยวของมีดังนี้ หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรม

คุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม หนวยงานเกี่ยวกับการอนุมัติ

หรืออนุญาตในการประกอบกิจการของภาคธุรกิจเอกชน เปนตน หนวยงานภาคเอกชน โดยเนนภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบกิจการหรือดําเนิน

โครงการท่ีมักเก่ียวของหรือมีการดําเนินการท่ีอาจกระทบตอชุมชนหรือประชาชน องคกรภาคประชาชนท่ีทํางานเก่ียวของกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน และประเด็นนักปกปองสิทธิมนุษยชน อาทิ คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล (ICJ) องคกร Protection International, Amnesty

International Thailand, ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนม มูลนิธิ

นิติธรรมสิ่งแวดลอม, มูลนิธิศูนยขอมูลชุมชน, มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม เปนตน ชุมชนที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนชุมชนที่มีนักปกปองสิทธิมนุษยชน

ดําเนินงานอยู อาทิ เครือขายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน กลุมคนรักษบานเกิด จังหวัดเลย กลุมอนุรักษปาชุมชนเขาเหลาใหญ-ผาจันได จังหวัด

หนองบัวลําภู (ภาคอีสาน) สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (ภาคเหนือ) สหพันธเกษตรกรภาคใต จังหวัดสุราษฏรธานี กลุมรักษโตนสะตอ จังหวัด

พัทลุง องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) (ภาคใต) เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ภาคตะวันตก (ภาคตะวันตก)

เปนตน

การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment)

ความสอดคลองและความเปนไปไดในการตอบ 

OKR ของแผนดาน ววน. ของประเทศ

ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการ ในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป (โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด

5 อันดับแรก)

ชื่อโครงการวิจัย หนวยงานที่ไดรับทุน ปที่ไดรับงบประมาณ งบประมาณ

- ไมมีขอมูล -
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