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สำ�นักง�น กสม. จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือกับ ก.ล.ต. หนุนบริษัทใน
ตล�ดหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจไม่ละเมิด
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 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  
“การขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” สรุปว่า ภาคธุรกิจเป็น 
แรงขับเคล่ือนส�าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศ แต่การประกอบธุรกิจยังมีผลกระทบ
ด้านลบต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ 
ต่อสิทธิมนุษยชนที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการประกอบการ 
ของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีผู ้ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน 

จ�านวนมาก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้
แสดงให้เห็นว่า การประกอบธุรกิจท่ีไม่ค�านึง
ถึงสิทธิและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คน 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง
มากมาย และในที่สุดปัญหาดังกล่าวจะย้อนกลับมา 
ส ่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเอง ท�าให ้เกิดความเสียหาย 
ทางธุรกิจท้ังในแง่การเงินและภาพลักษณ์ท้ังอาจส่งผลเสีย 
ต่อประเทศในภาพรวมด้วย ซึ่งไม่อาจน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน   

ส�ำนักงำน กสม. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
กับ ก.ล.ต. หนุนบริษัทในตลำดหลักทรัพย์

ประกอบธุรกิจไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 
แห่งชาต ิ(ส�านักงาน กสม.) ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) จดัการสมัมนาวชิาการระดบัชาติ เรือ่ง 
“สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน 

ของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความย่ังยืนตามหลักการชี้แนะ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ 

(UNGP)” และจัดพิธีลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

ด ้วยการน�าหลักการชี้ แนะฯ 
ไปปฏิบัติระหว่าง ส�านักงาน 

กสม. และ ก.ล.ต. ณ โรงแรม 
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

กรุงเทพฯ 



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) หน่วยงานภาครฐั และองค์กรภาค
ธุรกิจ ได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน  
“หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน”  
(The United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights - UNGP) นบัจากนัน้ตลอดระยะเวลา ๒ ปี  
กสม. ได้มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ มาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
หลกัการชีแ้นะฯ แก่ภาคเอกชน และรฐัวิสาหกิจผ่านความร่วมมือ
กับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และได้
จดัท�าคูม่อืประเมนิความเสีย่งและผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน 
ส�าหรับธุรกิจเพื่อให้ภาคธุรกิจน�าไปปรับใช้ ล่าสุด เมื่อวันที่ ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ น้ี กสม. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนด้วยการน�า
หลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมให้บริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
น�าหลกัการชีแ้นะฯ ไปปรับใช้ อันเป็นการสนบัสนุนให้ภาคธรุกจิ
ประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืนด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 มมุมองสทิธิฉ์บบันี ้จงึขอน�าเสนอสาระและความก้าวหน้า 
ในการขบัเคลือ่นหลกัการ UNGP ดงักล่าวในประเทศไทย เม่ือวนัที่  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อด้วยบทความเรื่อง สิทธิเด็ก 
ที่จะมีโอกาสพัฒนา ไม่ว่าจะอยู ่ในสถานะใด ซึ่งถ่ายทอด 
เรื่องราวการให้ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ แก่นักเรียน 
ไร้สญัชาตอิย่าง “น้องน�า้ผ้ึง” ในการเดนิทางไปเข้าร่วมการแข่งขนั 
โครงการวิทยาศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา และข่าวสารอันน่ายินดี 
กรณีองค์การอนามัยโลกมีมติถอด “การข้ามเพศ” ออกจาก
ภาวะบกพร่องทางจิตตามตามคู่มือวินิจฉัยโรคสากลเพื่อหวัง 
ลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมโลก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : น�ยวัส ติงสมิตร
กรรมการ : น�งฉัตรสุด� จันทร์ดียิ่ง 
 น�งประก�ยรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
 น�งอังคณ� นีละไพจิตร 
 น�งเตือนใจ ดีเทศน์  
 น�ยช�ติช�ย สุทธิกลม
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : น�ยโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : น�ยบุญเกื้อ สมนึก 
 น�งส�วรตญ� กอบศิริก�ญจน์
 น�งส�วอัจฉร� ฉ�ย�กุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหม�ยข ่�วของคณะกรรมก�ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ จัดทำ�เพื่อเป็นสื่อกล�งในก�รเผยแพร่
ข้อมูลข่�วส�รเกีย่วกบัสิทธมินษุยชน ก�รนำ�ข้อคว�มหรือเร่ืองร�ว 
บ�งส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้�งถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
ก�รพิจ�รณ�ตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รปรับปรุงข้อคว�ม
เพือ่คว�มเหม�ะสม

บทคว�ม/ข้อคว�ม หรือคว�มคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปร�กฏอยู่
ในจดหม�ยข่�ว “มุมมองสิทธิ์” เป็นคว�มคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และ 
กองบรรณ�ธกิ�รไม่จำ�เป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 โดยทีผ่่านมา ผลการละเมดิสทิธมินษุยชนจากภาคธรุกจิทัว่โลกได้ก่อให้เกดิ 
ความวิตกกังวลแก่สังคม ในขณะที่ภาคประชาสังคมก็ได้พยายามเรียกร้อง 
ให้บริษัทเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรษัทข้ามชาติ เคารพมาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้านสทิธมินษุยชน เพือ่แก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนของภาคธุรกจิ
ทีเ่กดิข้ึน สถานการณ์ดงักล่าวได้น�าไปสูค่วามพยายามสร้างบรรทัดฐานทีเ่ป็นสากล
เพื่อก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 
 กระทั่งปี ๒๕๔๘ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น 
ได้ผลักดันให้มีการจัดท�ากรอบแนวคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน
สทิธมินษุยชนทีเ่กดิจากการประกอบธรุกจิอกีครัง้หนึง่ โดยได้แต่งตัง้ศาสตราจารย์ 
จอห์น รักกี้ (John Ruggie) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นผู้แทนพิเศษของ
เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในการด�าเนินงานของภาคธุรกิจ  



3ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 ศาสตราจารย์จอห์น รักกี้ได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษา
เร่ืองดังกล่าว โดยในกระบวนการศึกษาได้มีการประชุมหารือ
กับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ  
จากทุกภูมิภาคของโลก จนกระทั่งในปี ๒๕๕๔ ศาสตราจารย์รักกี ้
ได้น�าเสนอ “หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน” (The United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights - UNGP) และสหประชาชาตไิด้
รบัรอง หลกัการชีแ้นะฯ ดงักล่าวในปีเดยีวกนั โดยเอกสารดังกล่าว
เป็นการวางกรอบของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
บริบทของการประกอบธุรกิจไว้ ๓ เสาหลัก ได้แก่ (๑) เสาหลัก
ในการคุ้มครอง ซ่ึงเป็นหน้าที่ของรัฐ (๒) เสาหลักในการเคารพ  
ซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัภาคธรุกจิ และ (๓) เสาหลกัในการเยยีวยา 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมกัน 
 ส�าหรับการขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะฯ ในประเทศไทย 
กสม. ได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติครั้งแรก  
เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีการลงนาม 
ในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักการชี้แนะฯ ระหว่าง 
กสม. หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรภาคธุรกิจ 
ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็คประเทศไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ให ้เกียรติเป ็นสักขีพยาน ณ ศูนย ์ประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ นับจากนั้น  กสม. ได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะฯ มาอย่าง 
ต่อเนื่อง และได้จัดท�าคู ่มือประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน ส�าหรับธุรกิจเพื่อให้ภาคธุรกิจน�าไปปรับใช้กับ
สถานประกอบการของตนเอง ตลอดจนได้ร่วมมือกับส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือส่งเสริมความรู้
ในการด�าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับหลักการชี้แนะฯ ให้กับภาค
รัฐวิสาหกิจด้วย โดยการขับเคลื่อนเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในวันนี้ ได้ก้าวสู ่การเพื่อเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ ของ
สหประชาชาตใิห้แก่บรษิทัเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
อันจะส่งผลดีทั้งต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการพัฒนา
ประเทศ 

 ในวนัเดยีวกนั มพีธิลีงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนด้วยการน�าหลักการ 
ชี้แนะฯ ไปปฏิบัติ ระหว่าง ส�านักงาน กสม. กับ ก.ล.ต. โดย  
นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในนามส�านักงาน กสม. และ นางสาวรื่นวดี  
สวุรรณมงคล  เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  เป ็นผู ้ลงนามในนาม ก.ล.ต. และ  
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และนางประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิในฐานะผูก้�ากบัดแูลงานด้านสทิธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และประธานคณะท�างาน 
ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมเป็น
สักขีพยาน 
 ด้านนางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย สรุปว่า รูปแบบธุรกิจ 
ที่มักมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ได้แก่ (๑) ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ พลังงาน เหมืองแร่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ  การลงทุน
ของบรษิทัไทยในต่างประเทศ และ (๒) ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้
แรงงาน  ซึง่มกัประสบปัญหาในการไม่ปฏิบตัติามกฎหมายแรงงาน 
 ส�าหรับแนวโน้มในอนาคต การประกอบธุรกิจที่เคารพ
สิทธิมนุษยชนจะได้รับความส�าคัญมากขึ้นจากประเทศสมาชิก 
ขององค์การสหประชาชาติ และมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นกติกา 
ของการค ้าการลงทุนระหว ่างประเทศในอนาคต ขณะนี้
สหประชาชาตกิ�าลงัพจิารณายกร่างสนธสิญัญาทีจ่ะสร้างพันธกรณี
ทางกฎหมายส�าหรับการประกอบการหรือการลงทุนของธุรกิจ 
ในต่างประเทศด้วย 
 “ในยคุโลกาภวิฒัน์การประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรับผิดชอบ  
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมุ่งผลก�าไร
เพียงอย่างเดียว กลายเป็นมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าหรือร่วมลงทุน
กับไทยคาดหวังภาคธุรกิจจึงควรรู้จัก เข้าใจ และน�าหลักการ 
ชี้แนะฯ ไปปฏิบัติให้เกิดการด�าเนินธุรกิจที่เคารพสทิธมินษุยชน
เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคม” นางประกายรัตน์ กล่าว 
 (ชวนศึกษา “หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 

สิทธิมนุษยชน” อ่านต่อหน้า ๖)
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มานะ งามเนตร์ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ หลายท่านที่ติดตามข่าว 
ท้ังสื่อมวลชนหลัก และระบบสื่อสารสังคม กรณีของนักเรียน
หญิง ๒ คน คือ “น้องพลอย” (นางสาวยลฤดี ปิยะทัต) และ 
“น้องน�้าผ้ึง” (นางสาวน�้าผึ้ง ปัญญา) ที่มีโอกาสเดินทางไป
แข่งขันทักษะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากทั้ง ๒ คน 
ยังไม่มีสัญชาติไทย จึงไม่ได้รับอนุญาตจากกงสุลให้เข้าประเทศ 
ต่อมา น้องน�้าผึ้ง และน้องพลอยได้รับสัญชาติไทย และได้รับ
อนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ืองราวจะเป็นอย่างไร  
ผู ้ มีหน้าที่และอ�านาจในนามของกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ (กสม.) และบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ท�างานอยู่บน
หลักการใด จึงขอเชิญชวนให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

“น้องน�้าผ้ึง ปัญญา” เป็นบุคคลที่เราได้พบและ
ด�าเนินการ เรื่องราวเร่ิมต้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ศกนี้  
น้องน�้าผึ้ง และคณะจากโรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไปแข่งขันโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ (Science Project Competition) ในงาน  
Intel ISEF 2019 ที่เมืองฟินิกซ์ มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา  
แต่ด้วยการทีน้่องน�า้ผึง้ ยงัไม่มสีญัชาตไิทย มเีพยีงเลขประจ�าตวั
ประชาชน ๐-๕๘๐๑-๘๙xxx-xx-x กลุ่มบุคคลไม่มีสถานะทาง
ทะเบยีน ด�าเนินการผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ  จนได้รบัหนงัสอืเดนิทาง
ของคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens :TD)  
เล่มสีเหลืองจากกรมการกงสุล แต่ติดขัดที่ไม่ได้รับอนุญาต 
ให้เข้าประเทศจากหน่วยงานกงสุลประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The Convention 
on the Rights of the Child - CRC) ซึ่งเด็กมีสิทธิในการ

แสดงออกตามความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ “เตือนใจ  
ดเีทศน์” กรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ (กสม.) และบคุลากร
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น 
“มานะ งามเนตร์” ทีม่ปีระสบการณ์มาต้ังแต่สมยัเด็กชายหม่อง 
ทองด ี(เดก็ชายไร้สญัชาตทิีเ่คยสร้างชือ่เสยีงให้กบัประเทศไทย
ในการเป็นตัวแทนการแข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษพับ  
ทีป่ระเทศญีปุ่น่ เมือ่ปี ๒๕๕๒) ได้เข้ามาประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ 
ต ่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา  
ด้วยความเร่งรีบในทุกกระบวนการ เนื่องจากน้องน�้าผึ้ง  
ต้องเดินทางไปสมทบคณะที่เดินทางไปก่อนแล้ว และตาม 
ที่ก�าหนดไว้ น้องน�้าผึ้งจะต้องเป็นผู้กล่าวแนะน�าข้อมูลของ 
“โครงงานการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน�้าจากยางไม ้
ในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะ
ขาดน�า้เนือ่งจากฝนทิง้ช่วง” เพือ่ให้คณะกรรมการตดัสนิทราบ
รายละเอียด ซึ่งส�าคัญมาก ไม่สามารถหาบุคคลอื่นทดแทนได้ 
เนื่องจากมีภารกิจที่แบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวตั้งแต่เริ่มเตรียม
คณะเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ทั้งหมด ได้แก่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบด ี
กรมการปกครอง และนายวนีสั สสีขุ ผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร
การทะเบยีน ทีล้่วนแล้วแต่เหน็ถงึความจ�าเป็นทีจ่ะให้น้องน�า้ผึง้ 
ได้เข้ามีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่  
จงึร่วมกนัผลกัดนัทกุวถิทีาง จนกระท่ังนายประจญ ปรชัญ์สกลุ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันที่จะพิจารณาค�าร้องขอ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ 
มีหลกัการส�าคญัในการคุ้มครองสทิธิเดก็ท่ีเดก็ต้องไม่ถกู
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุหน่ึงใด รวมถึงสัญชาติหรือสถานะ 
และการด�าเนินการใดต้องค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของเด็ก 
เพือ่ให้เด็กมีสทิธิในการอยู่รอด ได้รบัการปกป้องคุม้ครอง 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และค�านึงถึงการ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

ขอบคุณภาพบางส่วนจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก ‘ที่นี่เจียงฮาย’
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5ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สัญชาติไทยของน้องน�้าผึ้ง ให้ทันการณ์ กระทั่งในที่สุดสายของ
วนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กไ็ด้ทราบว่า นายประจญ ปรชัญ์สกลุ  
ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย อนมุตัใิห้สญัชาตไิทยแก่น้องน�า้ผึง้  
ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ต่อมาหลังจากนั้น ส�านักทะเบียนกลางได้ก�าหนดเลขประจ�า
ตัวประชาชนชุดใหม่ ๘-๕๘๖๔-๘๙xxx-xx-x โดยนายทะเบียน
ท้องถ่ินเทศบาลต�าบลแม่ยาว อนญุาตให้เพิม่ชือ่ในทะเบยีนบ้าน  
(ท.ร.๑๔) และนายอ�าเภอเมืองเชียงรายในฐานะพนักงาน 
เจ้าหน้าที่อนุญาตให้มีบัตรประจ�าตัวประชาชนได้โดยไม่ต้อง
เสยีค่าธรรมเนยีม ตามพระราชบญัญตับิตัรประจ�าตวัประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจาก
นั้น ในช่วงบ่ายไปขออนุญาตท�าหนังสือเดินทาง (Passport)  
ณ ส�านักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงราย และด้วยการ
ประสานงานทีม่คีวามพร้อมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ น้องน�า้ผึง้ 
สามารถขอรับหนังสือเดินทางได้ ณ กองหนังสือเดินทาง  
กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งได้มอบอ�านาจให้บุคลากร
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปรับแทน 

หลังจากนั้น น ้องน�้าผึ้งสมัครเข ้าสัมภาษณ์เพื่อ 
ขออนญุาตเข้าสหรฐัอเมรกิาเมือ่เช้าตรูว่นัจนัทร์ที ่๑๓ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ ด้วยพลังแรงใจของผู ้สนใจในเร่ืองน้ี จึงเป็นผลให ้
น้องน�้าผึ้งได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐอเมริกา และเดินทางไป
พร้อมคุณครูผู้ใจดี  ไปทันเข้าร่วมการแข่งขันตามที่ก�าหนดไว้  
ผลที่ออกมาคือ น้องน�้าผึ้งได้รับรางวัล Special Award จาก 
USAID from the American People  
ด้านความช่วยเหลือ    ด้านมนษุยธรรม 
ได้รับทนุการศกึษา ๓,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท) 

เดินทางกลับมาพร้อมรอยย้ิม และความภาคภูมิใจของ 
ชาวไทยทั้งประเทศ นับเป็นโอกาสส�าคัญที่จะใช้ในการเรียน 
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเปิด 
ภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสร้างอาชีพที่มั่นคง ดูแล
ครอบครัวต่อไป

ส่วนกรณีของ “น้องพลอย” บุตรของแรงงานชาว 
เมียนมาที่มีความสามารถ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก 
นายจตพุจน์ ปิยมับตุตระ ผูว่้าราชการจงัหวัดระนอง ปลดัจงัหวดั
ระนอง และนายอ�าเภอเมืองระนอง พร้อมคณะได้อ�านวยการ 
ในทุกข้ันตอนจนได้เอกสารแสดงความเป็นผู ้มีสัญชาติไทย  
ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐอเมริกาแล้วเช่นเดียวกับน้องน�้าผึ้ง 
และจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน 
ศกนี้ ขออวยพรให้ประสบผลส�าเร็จในการแข่งขัน ตามที่ตั้งใจ
ไว้ทุกประการ

บทเรียนของเรื่องนี้  คือ หากมีสถาบันการศึกษาใดที่
มนีกัเรยีนนกัศกึษาทีย่งัไร้รฐั ไร้สญัชาต ิทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
มีความพร้อมและโอกาสที่จะเดินทางไปแสดงความสามารถ  
ณ ต่างประเทศแล้ว ควรเตรียมการในการขอสัญชาติไทย
เป็นการล่วงหน้า จะได้ไม่ฉุกละหุก และในคู่ขนานกัน ส�านัก
ทะเบียน หรืออ�าเภอ และจังหวัดที่มีหน้าที่ มีอ�านาจต่อการ
ปฏิบัติในเร่ืองนี้ ก็ควรประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งด�าเนินการ
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย มีแนวนโยบายและสั่งการไว้เป็น
ทางการตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙/ 
ว ๑๖๒๖๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ เธอทัง้สองรวมถงึเด็กไร้สญัชาตคินอืน่ ๆ   
ก็ควรที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนี้  ด้วยเหตุแห่งการเคารพ
ต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) เด็กทุกคน จึงควรมีโอกาส
ที่ดีในการแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ.

“น้องน�้าผึ้ง” และผู้ใหญ่ใจดี “น้องพลอย” และผู้ใหญ่ใจดี



•	 การประกอบธรุกิจในพืน้ทีท่ีม่คีวามขัดแย้ง รฐัจ�าเป็นต้อง
มีแนวปฏิบัติส�าหรับธุรกิจ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงท่ีจะ 
ก่อให้เกดิผลกระทบด้านสิทธมินษุยชน ตลอดจนสนบัสนนุ 
ก�ากับดูแล และบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

•	 นโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ต้องมีความ
สอดคล้องกัน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
สนธิสัญญาต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิ-
มนุษยชน 

•	 ให้มีค�าประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนว่าบุคคล
ภายในองค์กร คูค้่า และฝ่ายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องจะไม่ละเมดิ
สิทธิมนุษยชน 

•	 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่าง 
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ทีร่ะบุ
ความเส่ียง การป้องกนั การบรรเทาผลกระทบ และก�าหนด
หน่วยรับผิดชอบเมื่อเกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

•	 มีกระบวนการเยียวยาเมื่อเกิดผลกระทบจากการกระท�า
หรือมีส่วนร่วมในการกระท�าท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน  
ท้ังน้ี ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจมีหน้าท่ีจัดให้มีกลไก 
การเยียวยาที่รวดเร็วและเป็นธรรม

 

•	 เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 สามารถเรียกร้องให้ภาครัฐและภาคธรุกิจแก้ไข เยียวยา
•	 เฝ้าระวงัให้ภาครฐัและภาคธรุกจิด�าเนนิการตามหลกัการ  

UNGP ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการในฐานะ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 “หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

ชวนศกึษา

* ปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
(National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และเตรียมน�าแผนฯ ไปปฏิบัติ
ในเร็ว ๆ นี้

•	 หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมาย รัฐต้อง
ประกนัว่า นโยบายและกฎหมายท่ีมอียูเ่พยีงพอและไม่เป็น 
อุปสรรคในการท�าให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน  
ตลอดจนให้มีแนวปฏิบัติส�าหรับภาคธุรกิจ* และเมื่อเกิด
ผลกระทบให้มีแนวทางในการแก้ไข 

ภาครัฐ

ภาคธุรกิจ

ภาคประชาสังคม

 ปี ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) องค์การ
สหประชาชาติได้รับรอง “หลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน” (The United 
Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights : UNGP) ซึ่งมีเนื้อหาระบุถึง
หน้าที่ของภาครัฐและความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการ
เคารพสิทธิมนุษยชน สรุปได้ดังนี้ 

  ๓    เสาหลัก ของหลักการ UNGP 

 ๑. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) หมายถึง 
หน้าที่ของรัฐที่จะคุ้มครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของภาคธรุกิจรวมถงึรฐัวิสาหกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ
 ๒. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) หมายถึง  
ความรบัผดิชอบของธรุกจิทีจ่ะเคารพสิทธมินษุยชน โดยหลกีเลีย่ง 
การกระท�าที่ละเมิดหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชน
 ๓. การเยยีวยา (Remedy) หมายถงึ การแก้ไข ฟ้ืนฟู 
ชดเชย เมื่อเกิดผลกระทบหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ โดยภาครัฐและภาคธุรกิจต้อง
มีกลไกในการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของภาคส่วนต่าง ๆ 

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



7ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ินางฉตัรสดุา จนัทร์ดยิีง่ นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ และ
นายชาตชิาย สทุธกิลม กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิพร้อมด้วย ผูบ้รหิารและ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพร เน่ืองในการพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก ทัง้นี ้ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้จดันทิรรศการ 
“เฉลมิพระเกยีรตพิระภมู ีพระบารมีปกเกล้าชนชาวไทย” ณ ศนูย์สารสนเทศสิทธมินษุยชน ส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิในฐานะประธานคณะท�างานด้านส่งเสรมิการเคารพสทิธมินษุยชน  
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง 
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าท่ีส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วม ท้ังน้ี กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การท�างานระหว่างศนูย์ศึกษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชนแต่ละ
ภูมิภาคซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอังคณา นีละไพจิตร และนางเตือนใจ  
ดเีทศน์ กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมหารือเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
และเวทีเสวนาด้านสถานะบุคคลของชาวเมียนมามุสลิมในประเทศไทย ร่วมกับ
องค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน (International Organization for 
Migration - IOM) ในการนี้ IOM ได้แนะน�าโครงการส่งเสริมความมั่นคง ความเป็น
อยู่ที่ดี และความปรองดองของชาวเมียนมามุสลิมและชุมชนเจ้าบ้านในประเทศไทย 
(MM&HC) และโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ย้ายถิ่นชาวมุสลิม
จากรัฐเมียนมาและกลุ่มเสี่ยงอื่นที่ต้องกักเป็นการช่ัวคราวในประเทศไทย (EPC)  
ให้รบัทราบเพ่ือการด�าเนนิงานด้านสิทธมินษุยชนร่วมกนั ณ ส�านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กสม. ประกายรัตน์ ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนา 
คู่มือการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งสิทธมินุษยชนส�าหรบัครู

กสม. จัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

กสม. ประชุมร่วมกับ IOM เตรียมจัดเวทีเสวนา
ด้านสถานะบุคคลของชาวเมียนมามุสลิม 

ในประเทศไทย

 วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานคณะท�างานด้านส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นประธานการประชุมคณะท�างานด้านส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในการประชุมหารือร่วมกับ
คณาจารย์ ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นการประชุมหารือเพื่อร่วมกันพัฒนาเอกสาร
แนวทางคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิทธิมนุษยชน ส�าหรับครูและ
คณาจารย์เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
ตลอดจนเสรมิสร้างและพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละความเข้าใจท่ีถกูต้อง
เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนในสถาบนัการศกึษาทัง้ ๕ ช่วงชัน้ ได้แก่ ระดบัอนบุาล 
ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม



8 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๖-๗ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕ 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒ 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

องค์กำรอนำมัยโลกมีมติถอด “กำรข้ำมเพศ” 
ออกจำกภำวะบกพร่องทำงจิต

หวังลดกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมโลก

 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมใหญอ่งค์การ

อนามัยโลก (The World Health Organisation - WHO) 

ซึ่งมีตัวแทนของรัฐสมาชิก ๑๙๔ ประเทศ มีมติให้ถอด  

“การข้ามเพศ (Transgenderism)” จากทีเ่คยมกีารบญัญัติ

ให้เป็นอาการของความบกพร่องทางจิตตามคูม่อืวนิิจฉัยและ

จัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (The International  

Classification of Diseases) หรอื ICD-11 และจดัหมวดหมูใ่หม่ 

ให้การข้ามเพศอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศแทน  

โดยเรียกว่า “ความไม่สอดคล้องทางเพศ (Gender 

Incongruence)” เพือ่หวงัลดการเลอืกปฏบัิตด้ิวยเหตแุห่งเพศ 

ในสังคมโลก
 องค์การอนามัยโลกระบุว่า การถอดคนข้ามเพศ 
ออกจากหมวดอาการป่วยทางจิต จะช่วยขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อคนข้ามเพศ แม้ว่าหนทางแห่งความส�าเร็จจะยังอีกยาวไกล 
ที่จะเกิดความเสมอภาคต่อคนข้ามเพศ ซึ่งจากรายงานล่าสุด
ของ Stonewall พบวา่ร้อยละ ๔๕ ของคนข้ามเพศที่อายุน้อย 
เคยพยายามฆ่าตวัตาย ซึง่เป็นอตัราทีส่งูกว่าผูที้ม่อีตัลกัษณ์ทาง
เพศตรงกับเพศในใบรับรองการเกิดของพวกเขา 

 Graeme Reid ผู้อ�านวยการด้านสิทธิความหลาก
หลายทางเพศ องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ระบุว่า การตัดสินใจ 
ขององค์การอนามัยโลก จะช่วยให้คนข้ามเพศทั่วโลกเป็น
อสิระ พร้อมเรยีกร้องให้รฐับาลประเทศต่าง ๆ  เร่งปฏริปูระบบ
การแพทย์ที่เคยมีการวินิจฉัยว่าการแสดงออกที่ไม่สอดคล้อง
กับเพศเป็นความผิดปกติทางจิตและปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนนิยามใหม่ของการข้ามเพศ


