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สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับเกียรติจำก นำยแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธำน
กรรมกำรมู ล นิ ธิส ำธำรณสุ ขแห่ งชำติ และเป็ นอดีต รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุ ข บรรยำยพิ เศษหั ว ข้อ
“กำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ำนมำ สรุปเนื้อหำสำระสำคัญได้ดังนี้
บทบาทของ กสม. กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย ๑ กล่ำวว่ำ กสม. “มุ่งตรวจสอบและคุ้มครองกำรละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน จัดทำรำยงำนเสนอควำมเห็ นและมำตรกำรแก้ไขเสนอต่อนำยกรัฐมนตรี และถ้ำไม่มีกำรดำเนินกำร
ให้รำยงำนต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป รวมทั้งเสนอควำมเห็นต่อศำลรัฐธรรมนูญในกรณีบทบัญญัติที่กระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน และปัญหำเกี่ ยวกับควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รวมถึงเสนอควำมเห็นต่อศำลปกครองในกรณีที่กฎ
คำสั่ง หรือกำรกระทำในทำงปกครองกระทบสิ ทธิมนุษยชน และกำรฟ้องคดีต่อศำลยุติธรรมแทนผู้เสียหำยในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม”
ดังนั้น กสม. จึงต้องเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนประเทศไปข้ำงหน้ำ ตำมนโยบำยเรื่องกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ซึง่ จำเป็นต้องหำภำคีในกำรขับเคลื่อนนโยบำยร่วมกัน
โดยทั่วไปคนเรำเชื่อว่ำจะต้องปกป้องสิทธิของตัวเองผ่ำนกระบวนกำรและกลไกยุติธรรม ซึง่ กลไกควำมยุติธรรมนี้
เปรียบเสมือนกับโรงพยำบำลที่เมื่อไม่เจ็บป่วยก็ ไม่จำเป็นต้องมำใช้บริกำร แต่ถ้ำอยำกให้ ประชำชนมีสุขภำพแข็งแรง
ไม่เจ็บ ป่วยก็จะต้องสร้ำงหรือมีกลไกที่ส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพดี ดั้งนั้น กสม. จึงอำจเป็นเหมือนองค์กรที่ดูแล
ก่อนกำรเจ็บป่วย ซึ่งจะต้องเป็นกลไกส่งเสริมให้มีกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิดสิทธิ
แนวคิด A-I-C
A-I-C เป็นกระบวนกำรประชุมที่ก่อให้เกิดกำรทำงำนร่วมกันเพื่อจัดทำแผน โดยเป็นวิธีกำรที่เปิดโอกำสให้
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ นำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่จะทำให้เกิดควำมเข้ำใจถึง
สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ข้อจำกัด และศักยภำพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้มีกำรระดมพลัง
สมองในกำรศึกษำ วิเครำะห์พัฒนำทำงเลือก เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ เกิดกำรตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของ
กำรสร้ำงสรรค์และรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำชุมชน
A-I-C มีขั้นตอนที่สำคัญ ประกอบด้วย
A : Appreciation (ขั้ น ตอนกำรสร้ำ งควำมรู้ ) คื อ ขั้ น ตอนกำรเรีย นรู้ และแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์
ขั้นตอนนี้ จะเปิ ดโอกำสให้ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน แสดงควำมคิดเห็น รับฟัง และหำข้อสรุปร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์
เป็นประชำธิปไตย ยอมรับในควำมคิดของเพื่อนสมำชิก
I : Influence (ขั้ น ตอนกำรสร้ ำงแนวทำงกำรพั ฒ นำ) คื อ ขั้ น ตอนกำรหำวิธี ก ำรและเสนอทำงเลื อ ก
ในกำรพัฒนำ ตำมที่ได้สร้ำงภำพพึงประสงค์ หรือที่ได้ช่วยกันกำหนด วิสัยทัศน์ เป็นขั้นตอนที่จะต้องช่วยกันหำมำตรกำร
๑ ที่มำ : คำแถลงคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย บันทึกควำมเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ

และกรณี “กำรควบรวม คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับผู้ตรวจกำรแผ่นดิน”, ๒๕๑๕

๒
วิธี ก ำร และค้ น หำเหตุ ผ ลเพื่ อ ก ำหนดทำงเลื อ กในกำรพั ฒ นำ ก ำหนดเป้ ำ หมำย ก ำหนดกิ จ กรรม และจั ด ล ำ ดั บ
ควำมสำคัญของกิจกรรม
C : Control (ขั้นตอนกำรสร้ำงแนวทำงปฏิบัติ ) คือ กำรนำยุทธศำสตร์/วิธีสำคัญ มำกำหนดแผนปฏิบัติ
กำรโดยละเอียด เพื่อควบคุมให้ปฏิบัติตำมจนบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน
จำกแนวคิด A-I-C สรุปได้ว่ำ กำรสร้ำงควำมรู้อย่ำงจริงจัง (Appreciation) ไม่ได้แปลว่ำควำมรู้ที่สมบูรณ์
แต่เป็นควำมรู้ที่สำมำรถขับเคลื่อนสังคม และสำมำรถสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำ (Influence) โดยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
(Control) เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปสู่เป้ำหมำยร่วมกันได้
แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
หมำยถึง กำรจั ด กำรควำมรู้เพื่ อ เคลื่ อนสิ่ งยำก โดยกำรจั ดกำรให้ มี กำรสร้ำงควำมรู้ และจัด กำรให้ มี
กำรเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรีย กว่ำ “กำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติ ” ในกำรนี้ต้องมี “หน่วยจัดกำรควำมรู้ที่เป็นอิสระ”
ที่จัดกระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำวข้ำงต้นที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงของใคร นอกจำก ผลประโยชน์ของส่วนรวมเท่ำนั้น
ประกอบด้วย
มุมที่ ๑ กำรสร้ำงควำมรู้ ด้วยกำรวิจัยเพื่อหำควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำสังคมที่ต้องกำร
มุ ม ที่ ๒ กำรเคลื่ อ นไหวทำงสั งคม หมำยถึ ง กำรที่ สั ง คมเข้ ำ มำร่ ว มเรี ย นรู้ ร่ ว มบอกควำมต้ อ งกำร
นี้ คือกำรจั ดกำรเรีย นรู้ ซึ่งต้องแปรควำมรู้ ในมุมที่ ๑ ให้ อยู่ในรูปที่สั งคมจะเข้ำใจได้ง่ำย เข้ำร่ว มได้ เรียกว่ำควำมรู้
เพิ่มอำนำจให้ ส ำธำรณะ (Empowerment) ถ้ำปรำศจำกควำมรู้ที่ถูกต้อง สั งคมจะเคลื่ อนไปได้ยำก ไม่มีพ ลั ง หรือ
เคลื่อนแล้วเพี้ยนไปทำงอื่น
มุมที่ ๓ อำนำจรั ฐ หรือ อำนำจทำงกำรเมือ ง เป็ น องค์ป ระกอบที่ ขำดไม่ ได้ เพรำะเป็ นผู้ ใช้อำนำจรัฐ
บริหำรกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐ และเป็นผู้ออกกฎหมำย
สำมเหลี่ยมทั้ง ๓ มุม จะต้องประกอบกัน ไม่อ่อนมุมใดมุมหนึ่ง แม้มีนักกำรเมืองที่ดีเป็นมุมที่ ๓ แต่ปรำศจำก
มุมที่ ๑ และมุมที่ ๒ ก็ไม่สำมำรถแก้ปัญหำยำกๆ ได้ เช่น ปัญหำหวยบนดิน ประชำชนยังหลงใหลในกำรพนัน กำรยกเลิก
หวยบนดิน จึงยังถูกต่อต้ำนจำกผู้ได้ประโยชน์จำกหวยบนดิน เป็นต้น
รู ปแบบของ “สำมเหลี่ ยมเขยื้ อนภู เขำ” สำมำรถน ำไปใช้ ในปั ญหำในระดั บต่ ำงๆ ได้ ไม่ ว่ำระดั บประเทศ
ระดับภูมิภำค ระดับหน่วยงำน ระดับครอบครัว และ ระดับส่วนบุคคล
กล่ำวโดยสรุป กสม. จะสำมำรถขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชนได้จะต้องมีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำง
ควำมรู้จะไม่มีพลังหำกไม่มีกำรสื่อสำรที่ถูกวิธี ดังนั้นกำรสื่อสำรที่ถูกวิธีจึงจำเป็นต้องมีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
กลุ่มเป้ำหมำยที่จะสื่อสำร
ทฤษฎีระบบ
กำรทำเรื่องยำกให้สำเร็จจะต้องมองอย่ำงเป็นระบบ ดังนั้น กสม. จะต้องมองให้ออกว่ำอะไรเป็นปัจจัย
สัมพันธ์กันอย่ำงไร มีควำมซับซ้อนกันอย่ำงไร ซึ่งถ้ำ กสม. ไม่เข้ำใจเรื่องควำมซับซ้อนจะดำเนินงำนเรื่องสิทธิมนุษ ยชน
ในบริบทของประเทศได้ยำกมำก
หลักการทางานของ Dee Hock
Dee Hock ผู้ก่อตั้งบริษัทวีซ่ำอินเตอร์เนลชั่นนอล (บัตรเครดิตวีซ่ำ) คนแรก ได้สรุปว่ำหลักกำรสำคัญ
ในกำรทำงำน คือ ต้องพยำยำมให้คนที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงเห็นเป้ำหมำยร่วมกัน โดยหำหลักกำรทำงำนร่วมกัน
หรือหลักกำรที่เชื่อมั่นร่วมกัน เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้เกิดกำรทำงำน คือ กำรวำงแผนและกำรจัดกำรที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและหลักกำรดังกล่ำว ซึง่ แทนที่เรำจะตั้งเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน และเป็นเป้ำหมำยเล็กๆ แล้วพยำยำมให้ทุกคน
ทำงำนร่วมกันในเป้ำหมำยที่เล็กและมีควำมชัดเจน บำงครั้งเรำอำจจะต้องทำเป้ำหมำยให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ทำงำน
ร่วมกันหรือมีเป้ำหมำยบำงอย่ำงร่วมกัน ซึ่งอำจไม่ใช่เรื่องง่ำย เช่นเดียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องที่หลำยๆ คน อยำก
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ให้มี อยำกให้เกิดกำรคุ้มครอง แต่ยังคงมีควำมเห็นแตกต่ำงกันในรำยละเอียดว่ำอะไรบ้ำงคือกำรละเมิดสิทธิ อะไรเป็น
กำรคุ้มครองสิทธิ ในทำงกลับกันก็อำจจะยังมองไม่เห็นโอกำสในกำรทำบำงเรื่องไป แต่ในภำพใหญ่ยังเห็นด้วยกับกำร
คุ้มครองสิทธิ ซึ่งแทนที่เรำจะหำเป้ำหมำยร่วมกัน แต่กลับมองแค่กำรชี้ถูกชี้ผิด ดังนั้น เมื่อเรำจะทำทำงำนให้คนอื่นเห็น
ด้วยเรำต้ องชี้ให้ เห็ น เป้ ำหมำยร่ วมกัน ให้ ได้ เพรำะกำรมีเป้ ำหมำยร่วมกัน เป็ นเรื่องส ำคั ญ ท ำให้ รู้สึ กมีกำลั งใจและ
เป็นพวกเดียวกัน
นำยแพทย์ ส มศักดิ์ ชุณ หรัศมิ์ ได้กล่ ำวในตอนท้ ำยว่ำ แนวคิ ดเรื่อ งกำรเรียนรู้ร่ว มกัน จำกกำรปฏิ บั ติ
กลับมำสู่ระบบซับซ้อนเรื่องควำมจริงกับควำมเชื่ อ เมื่อ กสม. เป็นกลไกหรือองค์กรที่ต้องเสนอรำยงำนให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่ำ
อะไรถูกหรือไม่ถูก ถ้ำเรำสำมำรถทำให้ ข้อมูลและควำมรู้เหล่ ำนี้นำไปสู่กำรเรียนรู้ร่ว มกันได้น่ำจะดีกว่ำกำรนำไปสู่
กำรตัดสินว่ำใครผิดใครถูก ซึ่งแน่นอนว่ำมีคนผิดและคนถูก แต่กำรนำไปสู่กำรเรียนรู้ร่วมกันน่ำจะทำให้สังคมดีขึ้นได้มำก
กว่ำเดิมได้แต่จะทำอย่ำงไรได้บ้ ำง รวมทั้งยั งได้เสนอว่ำ “คนทำเรื่องยำกๆ ควรจะมีโอกำสได้ทำเรื่องยำกๆ ภำยใต้
สิ่งแวดล้อมที่อนุญำตให้ล้มเหลวได้”
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