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สังคมไทยกับโทษประหารชีวิต

มุมสะท้อน 

เปิดวงเสวนาขับเคลื่อน “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ” ดึงภาคธุรกิจไทย
มุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการเคารพสิทธิฯ
 

กสม. ออกข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล กรณีการคุ้มครองสิทธิ
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ
 
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนในญีปุ่่นออกเคร่ืองแบบชดุนักเรยีนเอ้ือส�าหรับทกุเพศ 
ลดความกงัวลในการแต่งกายของนกัเรียนหลากหลายทางเพศ

	 ประเทศไทยมีโทษประหารชีวิตที่บัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาและในกฎหมายพิเศษอื่น	ๆ	ประมาณ	๕๕	ฐานความผิด	อาทิ	
ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน	 การข่มขืนกระท�าช�าเราจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น 
ถึงแก่ความตาย	รวมถึงคดีเกี่ยวกับยาเสพติด	
	 ปัจจุบันในทางสากลมีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว
ประมาณ	๑๑๑	ประเทศ	และมีประเทศที่ไม่บังคับโทษประหารชีวิต 
ตดิต่อกันเป็นระยะเวลา	๑๐	ปีแม้ว่าจะมโีทษดงักล่าวในกฎหมายจ�านวน	 
๓๐	ประเทศ	รวมประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมาย
และทางปฏิบัติจ�านวน	๑๔๑	ประเทศ	หรือมากกว่า	๒	ใน	๓	ของโลก
ที่ยกเลิกโทษประหาร	โดยประเทศเพื่อนบ้านของเรา	เช่น	ลาว	พม่า	
กัมพูชา	ก็ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วเช่นกัน

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๑

โสพล จริงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ดังนั้นจึงมีประเทศที่บังคับใช้โทษประหารชีวิตเหลืออยู ่	
จ�านวน	๕๗	ประเทศ	 ในจ�านวนนี้รวมถึงประเทศไทย	 และประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และเวียดนาม	ซึ่งจาก
รายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากล	 (แอมเนสตี้)	 ในปี	 ๒๕๕๙	
ระบุว่า	 ๕	 ประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดในโลก	 ได้แก่	 จีน	
อิหร่าน	ซาอุดิอาระเบีย	อิรัก	และปากีสถาน
 ส�ำหรับประเทศไทย ยังคงมโีทษประหำรชวีติในกฎหมำย และ 
ล่ำสดุเพิง่จะมกีำรประหำรชวีตินกัโทษเดด็ขำดในคดฆ่ีำผูอ้ืน่ หลงัจำก 
ไม่มีกำรประหำรชีวิตมำยำวนำนถึง ๙ ปี นั่นหมายความว่าหากไทย 
ไม่มกีารประหารชีวิตต่อเนือ่งเป็นปีที	่ ๑๐	 จะเป็นประเทศทีไ่ด้ยกเลิกโทษ 
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติทันที	



ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๑

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.)
ประธำนกรรมกำร 	 :	 นายวัส	ติงสมิตร
กรรมกำร 	 :	 นางฉัตรสุดา	จันทร์ดียิ่ง
	 	 นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์
	 	 นางอังคณา	นีละไพจิตร
	 	 นางเตือนใจ	ดีเทศน์
	 	 นายชาติชาย	สุทธิกลม
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เลขำธิกำร		 :		นางภิรมย์	ศรีประเสริฐ
รองเลขำธิกำร	 :		นายบุญเกื้อ	สมนึก
	 	 นางสาวรตญา	กอบศิริกาญจน์
	 	 นายโสพล	จริงจิตร
 “มุมมองสิทธิ์”	 เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับสทิธมินษุยชน	 การน�าข้อความหรือเรือ่งราว
บางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล	
	 ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็นและบทความเพื่อเผยแพร่ 
ข่าวสารด้านสิทธมินุษยชน	 ท้ังน้ีเรือ่งท่ีได้รบัการพจิารณาลงพิมพ์	 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความเพื่อความเหมาะสมในการ
จัดพิมพ์

 บทความ/ข้อความ	 หรือความคิดเห็นใดๆ	 ที่ปรากฏ 
อยู่ในจดหมายข่าว	 “มุมมองสิทธิ์”	 เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน	 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 มิถุนายน ๒๕๖๑ เกิดกระแสข่าวที่ปรากฏเป็นข้อถกเถียงอย่าง 
กว้างขวางของสังคมไทยจากกรณีบังคับใช้โทษประหารชีวิตเป็นครั้งแรก
ในรอบ ๙ ปี อันเป็นผลให้ไทยไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศ
ที่ไม่มีโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติหากไม่มีการประหารชีวิตต่อเน่ืองเป็น
ปีท่ี ๑๐ ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาคมโลก กรณีดังกล่าวน�าสู่การ 
ถกเถียงอย่างเข้มข้นในสังคมว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยควรมีโทษประหาร
ชีวิตหรือไม่ 
 มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้จึงขอน�าเสนอเรื่องเด่นกรณีโทษประหารชีวิต
ในสังคมไทยที่ประกอบด้วยแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากสังคมโลกและสังคมไทย
ท่ียังมีความเห็นต่างอันควรที่จะน�าไปสู่การรับฟังกันและกันอย่างเข้าใจ  
ต่อด้วยสาระจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การขับเคลื่อน 
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว ่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีการลงนามใน
ปฏิญญาเพ่ือขับเคล่ือนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติในประเทศไทย และประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีการก�าหนดเขตพื้นที่ในการท�ากิน  
การอยู่อาศยั และการด�าเนนิวิถชีวีติของกลุม่ชาตพัินธุก์ะเหร่ียงและชมุชน 
ท้องถ่ินดัง้เดมิในเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละเขตอุทยานแห่งชาต ิ ปิดท้ายด้วย 
ข่าวสารที่ถือเป็นความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกรณีโรงเรียน
ในประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมออกเครื่องแบบชุดนักเรียนที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย หรือ ชุดที่มีความยืดหยุ่นส�าหรับเพศทางเลือก

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

 ท่ีผ่านมาประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันรับรองพิธีสำรเลือกรับ  
ฉบับที่สอง ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทำงกำรเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=406498

Political	 Rights	 -	 ICCPR)	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตภายในปี	 ๒๕๖๑	 และมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ที่ก�าหนดให้มีการเสนอแก้ไข 
กฎหมายยกเลกิโทษประหารชวีติ	โดยให้เปลีย่นเป็นโทษจ�าคกุตลอดชีวติ	 
แต่การด�าเนินการตามแผนดังกล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จ	 ต่อมา
แผนสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิฉบับท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑)	กย็งัคง 
ก�าหนดให้มกีารเปลีย่นแปลงโทษประหารชวีติเป็นโทษจ�าคกุตลอดชวีติ	 
โดยมีแผนการสร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน	 เพื่อให้เกิดการการยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงโทษจากการประหารชีวิตเป็นจ�าคุกตลอดชีวิต
 ต่อมาเมื่อปลายปี	 ๒๕๕๙	 ในการเข้าร่วมประชุมและ 
รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธมินุษยชนของประเทศไทยด้วยวาจา	 
ต่อที่ประชุมคณะท�างานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 หรือ	 
คณะท�างานยพูอีาร์	 ภายใต้คณะมนตรสิีทธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ	 

จดหมายข่าวมุมมองสทิธิ์๒



คณะผู้แทนไทยได้รับข้อเสนอแนะของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับ 
การยกเลกิโทษประหารชวีติ	ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบบัที	่๓	 
(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑)	
 อย่างไรกด็	ีหลายปีมานีส้งัคมไทยถกเถียงกนัว่า “ควรยกเลกิ 
โทษประหำรชวีติหรือไม่”	 ด้วยเหตุผลทีห่ลากหลาย	 และแน่นอนว่า 
คนส่วนใหญ่ยงัคงเหน็ด้วยกบัการมโีทษประหารชีวติ	 ด้วยเหตผุล 
ที่แตกต่างกันออกไป	แต่โดยรวมเชื่อว่าการมีโทษประหารชีวิต 
จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
การไม่มีโทษดังกล่าว	 ในกลุ่มนี้จึงมีคนที่เห็นว่ากำรลงโทษควรม ี
ควำมเฉียบขำดแบบ “ตำต่อตำ ฟันต่อฟัน”	ตามหลักทฤษฎ ี
การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน	(revenge)	รวมอยู่ด้วย

	 ดังนั้น	 ประเด็นส�าคัญจึงอยู่ที่ว่า	 เรำจะสร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เกิดขึ้น
จริงในสังคมได้อย่ำงไร?
	 เคยมีผู้เสนอว่า	 เราควรกลับไปพิจารณาการบังคับโทษกับ
โทษจ�าคุกตลอดชีวิตก่อนยกเลิกโทษประหารชีวิตดีหรือไม่	
 เช่น	กรณจี�าคกุตลอดชวีติในคดอีกุฉกรรจ์	ควรจ�าคกุต่อเนือ่ง 
นานสีส่บิปีก่อนแล้วจงึให้คณะกรรมการประเมินว่าควรลดโทษหรอืไม่	 
ส่วนกรณจี�าคกุตลอดชีวิตคดร้ีายแรง	 ควรจ�าคกุต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 
สามสบิปี	แล้วค่อยให้คณะกรรมการประเมินว่าควรลดโทษหรือไม่	 
ขณะทีก่รณจี�าคกุตลอดชีวติคดีท่ัวไป	ควรจ�าคกุต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 
ยีส่บิปี	แล้วค่อยให้คณะกรรมการพจิารณาว่าควรหรอืไม่ควรลดโทษ
	 ซึ่งแน่นอนว่าบางคนอาจถูกขังจนเสียชีวิตคาคุกก่อนได้รับ
การพิจารณาว่าจะได้รับการลดโทษหรือไม่
	 แม้ข้อถกเถยีงเรือ่งควรมโีทษประหารชวีติหรอืไม่ในสงัคมไทย 
จะไม่ได้ข้อสรุปในเรว็วัน	 เพราะทุกการเปลีย่นแปลงย่อมต้องอาศยั 
การระยะเวลาและพลงัในการขบัเคล่ือนเรือ่งต่าง	ๆ 	แต่สงัคมทีน่่าอยู่	 
คือสังคมที่ยอมรับความจริง	ยอมรับความคิดเห็นกันและกัน	 โดย
ผู้คนในสังคมมีความคิดตัดสินใจไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแบบ
ไม่ขาวก็ด�า	และหลงลืมการมีอยู่ของสีเทาหรือที่นิยมเรียกกันว่า	
“ทำงสำยกลำง” ไป

 แต่กม็คีนอีกส่วนหนึง่	 เหน็ไปในทศิทางตรงกนัข้าม	คอื มองว่า 
โทษประหำรชีวิต ไม่ได้ท�ำให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม
และไม่ได้ท�ำให้อำชญำกรรมลดลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เช่น	
การเพิ่มโทษในคดียาเสพติดซ่ึงมีโทษสูงสุดถึงข้ันประหารชีวิต 
และในอดีตก็มีการประหารชีวิตจริง	ๆ 	มาหลายปี	แต่คดียาเสพติด 
กไ็ม่เคยลดลงซ�า้กลบัเพ่ิมมากขึน้จนนักโทษล้นคุก	 ขณะทีบ่างส่วน 
ก็มองว่าวัตถุประสงค์ของกำรลงโทษควรเป็นไปเพื่อกำรแก้ไข 
ฟ้ืนฟใูห้เขำกลบัมำเป็นคนดขีองสงัคม (rehabilitation) มำกกว่ำ
กำรท�ำลำยชวีติ	นอกจากนีก้ารคดัค้านโทษประหารชีวติยงัมเีหตผุล 
มาจากการทีห่ลายคนกงัวลถงึกรณมีคีวามผดิพลาดในกระบวนการ 
ด�าเนินคดีและการพิจารณาคดีท่ีท�าให้เกิดการลงโทษผิดคนหรือ
ลงโทษในสัดส่วนที่เกินกว่าความร้ายแรงแห่งการกระท�าความผิด	 
ซึ่งเมื่อเกิด	“แพะ” จะแก้ไขกันอย่างไรให้	“แพะ” ไม่ต้องรับบาป 
ถึงขั้นถูกประหาร	เป็นต้น
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	 การประหารชวีติถือเป็นการลงโทษทางอาญา 
ที่หนักที่สุดตามกฎหมายไทย	 ซึ่งมีโทษ	 ๕	 อย่าง
ได้แก่	ปรบั	รบิทรัพย์	กกัขัง	จ�าคกุ	และประหารชวีติ	 
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์	 ระบุว่า	 ตั้งแต่ปี	 ๒๔๗๘	 
ถึงปัจจุบัน	 (มิถุนายน	๒๕๖๑)	 มีการบังคับโทษ 
ประหารชีวิตแล้ว	 ๓๒๖	 ราย	 แบ่งเป็น	 การใช ้
อาวุธปืนยิง	 ๓๑๙	 ราย	 (ยิงรายสุดท้ายเมื่อ	 ๑๑	 
ธนัวาคม	 ๒๕๔๖)	 และการฉีดยาสารพิษ	 ๗	 ราย	 
(ฉีดสารพิษครั้งแรกเมื่อ	๑๒	ธันวาคม	๒๕๔๖	และ
ครั้งล่าสุดเมื่อ	๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๑)

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๑ ๓



	 ๑	 มถินุายน	 ๒๕๖๑	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ (กสม.)	 
ร่วมกับองค์กรภาคเีครือข่าย	จดัการสมัมนาวิชาการระดบัชาต	ิเรือ่ง	 
“การขับเคล่ือนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๑	 ปี
การลงนามใน “ปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ขององค์กรภาค ี
เครอืข่ายภาครฐัและเอกชน	 ซึง่เป็นความร่วมมอืครัง้ส�าคญัระดบัชาติ 
ในการขบัเคลือ่นหลกัการช้ีแนะว่าด้วยธรุกิจกบัสทิธมินษุยชนของ 
สหประชาชาติ	 (The	 United	 Nations	 Guiding	 Principles	 
on	Business	and	Human	Rights	:	UNGPs)	ในประเทศไทย	

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 
โดยเน้นย�้าว่าธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นส�าคัญที่รัฐบาล 
ผลักดันและระบุให้รัฐวิสาหกิจไทยเป็นต้นแบบขับเคลื่อนหลักการ 
ชี้แนะฯ	ดังกล่าว
	 โดยหน้าทีข่องรฐัต่อประชาชนตามหลกัการชีแ้นะฯ	 เกีย่วข้องกบั 
เสาหลักเรื่องการคุ้มครอง	(Protect)	และการเยียวยา	(Remedy)	 
โดยมีการออกกฎหมายส�าคัญ	 เช่น	 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายหลกัประกนัทางสังคม	กฎหมายการป้องกนัและปราบปราม 
การค้ามนุษย์	และกฎหมายอื่น	ๆ	อีกหลายฉบับ	ในส่วนของภาค
ธุรกิจก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเสาหลักในการเคารพ	 (Respect)	
ซึ่งบริษัทต้องรู้และแสดงว่าตนเองได้เคารพสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการด�าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัต	ิ
หากบริษัทพบว่าเป็นสาเหตุของผลกระทบทางลบก็ต้องจัดให้มี
กระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 บริษัทควรจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต	รวมทัง้หาวธีิป้องกนัและเยยีวยาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้	 
ทัง้น้ี	 รฐัวสิาหกจิควรท�าตวัเป็นแบบอย่างทีด่สี�าหรบัผูป้ระกอบการ 
เอกชนในการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย
	 หลังจากนั้น	 มีการอภิปรายเรื่อง	 “การปฏิบัติตามปฏิญญา
ความร ่วมมือเพื่อ ขับเคล่ือนหลักการช้ีแนะว ่าด ้วยธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”	 โดยผู้แทนภาค 
ส่วนต่าง	ๆ	ที่ร่วมลงนามในปฏิญญาขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประธานคณะท�างานขบัเคลือ่นธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนและการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื	กล่าวว่า	ปฏญิญาเอดนิเบอระ	ซึง่ระบถุงึบทบาทหน้าที ่
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ก�าหนดให้	 กสม.	 ขับเคลื่อน
และเผยแพร่หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ	 โดยที่ผ่านมา	 กสม.	 ได้ด�าเนินการแปลเอกสาร 
หลักการชี้แนะฯ	 เผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วน	 ด�าเนินการศึกษาวิจัย 

 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี  
กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ	 เพื่อ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”	สรุปว่า	ภาคธุรกิจเป็นก�าลัง 
ส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	อย่างไรกดี็การขยายตวั 
ทางเศรษฐกิจย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ	เช่น	การเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติ	และการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง	ๆ 	 
เช่น	 สิทธิแรงงาน	 สิทธิในที่ดินท�ากิน	 การใช้แรงงานเด็ก	 การค้า
มนุษย์	 เป็นต้น	 โดยที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
หลายประการเพือ่แสดงความมุง่มัน่ในการขบัเคลือ่นหลกัการชีแ้นะฯ	 
ให้เกดิผลในประเทศไทย	อาท	ิครม.	ได้มีมติเม่ือวันที	่๒๑	พฤศจกิายน	 
๒๕๖๐	 ประกาศใช้วาระแห่งชาติ	 “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน	
Thailand	4.0	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”	ซึ่งประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนเป็นประเด็นส�าคัญหนึ่งในวาระแห่งชาติฯ	 นอกจากนี	้
พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ยังได้ลงนามในสาร
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ในเรือ่งธรุกิจกบัสทิธิมนษุยชน	รวมทัง้จดัท�าคู่มอืประเมนิความเส่ียง 
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและรายการ 
ตรวจสอบของภาคธรุกจิเพือ่ให้ภาคธรุกจิสามารถน�าหลกัการชีแ้นะฯ	 
ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยหลังจากนี้	 กสม.	 จะรับฟังความ 
คิดเห็นจากภาคประชาสังคมต่อประเด็นปัญหาเรื่องธุรกิจกับ 
สทิธมินษุยชน	 และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพือ่ประกอบ 
การจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ต่อไป
 นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ	 กล่าวว่า	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 มีนาคม	 –	 
๔	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 ที่ผ่านมา	 กระทรวงการต่างประเทศ
โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีได้เชิญคณะท�างานของ 
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาเยือนประเทศไทย	 
โดยคณะท�างานฯ	 ได้ชืน่ชมผูน้�าไทยทีแ่สดงเจตนารมณ์อย่างเข้มแข็ง 
ในการขับเคลื่อนเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและชื่นชมไทยใน 
ฐานะประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะมีแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
ในเรือ่งดงักล่าว	 อย่างไรกด็	ี คณะท�างานฯ	 ยงัมข้ีอห่วงใยทีส่�าคญั 
เช่น	 การมีส่วนร่วมของชมุชน	 กลไกการหารอืกบัผูม้ส่ีวนได้เสียและ 
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินโครงการขนาดใหญ	่ 
การลงทนุอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคมของธรุกจิสญัชาติไทยในต่างแดน	 
และการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่น�าเสนอปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนให้สังคมได้ทราบด้วย
 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า	 ภายหลังการลงนามใน
ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ	 รัฐบาลได้
มอบหมายให้กรมฯ	 จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	 ขณะนี้ได้มีการตั้ง 
คณะกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ	 ร่วมกันจากทุกภาคส่วน	
โดยได้น�าข้อเสนอแนะจากคณะท�างานของสหประชาชาติว่าด้วย 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาประกอบในการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ	 
ด้วย	ส�าหรับสาระในแผนปฏิบัติการฯ	จะประกอบด้วย	๔	ประเด็น 
ส�าคัญในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 อันได้แก่	 ประเด็นแรงงาน 
ทีด่นิและทรพัยากร	 นกัปกป้องสทิธมินษุยชน	 และการลงทนุข้ามชาติ	 
ทั้งนี้	 เมื่อยกร่างแผนปฏิบัติการฯ	 แล้วเสร็จ	 จะน�าไปสู่การรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคและเสนอต่อ	 ครม.	 เพื่อ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

 นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทน 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.)	 กล่าวว่า	 
ท่ีผ่านมา	 กกร.	 ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิการท�าธรุกิจอย่างเคารพ 
สทิธมินษุยชนในหลายส่วน	เช่น	ด้านแรงงาน	มกีารขบัเคลือ่นในเรือ่ง 
ยุทธศาสตร์และนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ	ส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการ	 สนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานต่างด้าว 
และการสนับสนนุเรือ่งแรงงานสมัพนัธ์ในการรวมกลุม่เจรจาต่อรอง	 
เป็นต้น	นอกจากนี้	กกร.	ยังจะมีการส่งเสริมการให้สินเชื่ออย่างมี 
จริยธรรมในภาคธนาคาร	การท�าธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม	โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีระบบการบริหารจัดการที่ด	ี 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 กกร.	
มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างมาก	 และ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่อไป
 ด้าน	ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการสมาคมเครือข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย	 กล่าวว่าสมาคมเครือข่ายโกลบอล 
คอมแพก็ของสหประชาชาติ	 ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจกว่า	 ๑๔,๐๐๐	 
องค์กรทั่วโลกใน	 ๑๖๐	 ประเทศ	 ไม่นานมานี้	 องค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทยกว่า	๔๐	บริษัทได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กในประเทศไทย	โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการท�าธุรกิจ
ที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หลังจากที่เครือข่ายได้ร่วมลงนามใน 
ปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ	 แล้วนั้น	 สิ่งที่ได้ร่วมกัน
ท�าประการแรกคือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในองค์กร
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในเร่ืองการ
ท�าธุรกิจที่เคารพสิทธิฯ	 การหาพันธมิตรความร่วมมือ	 และการ 
ด�าเนินกจิกรรมท่ีค�านงึถึงผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชน	ซึง่เป็นเรือ่ง 
ที่องค์กรธุรกิจทุกวันนี้ต่างให้ความส�าคัญ	เพราะปัจจุบันมิใช่เพียง
ผู้บริโภคที่เลือกบริโภคสินค้าจากบริษัทที่มีธรรมาภิบาลเท่านั้น	
แต่นักลงทุนยังให้ความสนใจลงทุนในบริษัทท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย	 หลังจากนี้เครือข่ายฯ	 หวังว่าจะได ้
มีการพัฒนาคู่มือการน�าหลักการเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไป
ใช้ในทางปฏิบัติได้จริงต่อไป

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๑ ๕



กสม. ร่วม UNHCR ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ติดตามสถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์ 

กสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�เนินงาน
ของส�นักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการกักตัวเด็กและเยาวชน

	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาในคดี 
ทีน่ายโคอ	ิมมี	ิหรอื	“ปู่คออี”้	ผูน้�าจติวญิญาณชาวกะเหรีย่งผนืป่าแก่งกระจาน	 
กับพวกรวม	 ๖	 คน	 ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 
จากกรณเีจ้าหน้าทีก่รมอุทยานแห่งชาตฯิ	เข้ารือ้ถอน	เผา	ท�าลายส่ิงปลกูสร้าง 
และทรัพย์สนิของพวกตนในพ้ืนทีบ้่านบางกลอยบน	 และบ้านใจแผ่นดนิ	 
ซึง่เป็นชุมชนดัง้เดมิของชาวกะเหร่ียงในเขตอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน	 
โดยพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ	 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่	 
“ปู่คออี้”	และพวก	ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้พวกตนได้กลับไป 
อยู่อาศัยและท�ากินในชุมชนดั้งเดิมก่อนถูกไล่รื้อออกมานั้น	 ศาลไม่อาจ 
ก�าหนดบงัคบัให้เป็นตามทีข่อได้	 เนือ่งจากผูฟ้้องคดไีม่มีสทิธทิีจ่ะอยูอ่าศยั 
ในที่ดินพิพาทของเขตอุทยานแห่งชาติ	 และไม่มีหนังสือส�าคัญแสดงสิทธิ 
ในที่ดินหรือหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ 
ครอบครองท�าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว	

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด	 อันเป็น 
การเร่งรัดการด�าเนินมาตรการทวงคืนผืนป่าเพื่อปราบปรามผู้บุกรุก 
พืน้ทีป่่าตามค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ฉบบัที	่ ๖๔/๒๕๕๗	 
และฉบับที่	๖๖/๒๕๕๗	เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมซ่ึงอยู่มาก่อนการประกาศ
เขตได้รับผลกระทบต่อวิถีการด�ารงชีพ	 สูญเสียพื้นที่ท�ากินและอยู่อาศัย	 
ตลอดจนถกูจบักมุและตกเป็นผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมาย	 กำรด�ำเนนิกำร 
เช่นนี้ ย่อมส่งกระทบต่อสิทธิของประชำชนในกำรก�ำหนดเจตจ�ำนง
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง และสิทธิในกำร 
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงเสรีบนหลักกำรพ้ืนฐำนแห่ง 
ผลประโยชน์ร่วมกัน จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะ	โดยสรุปดังนี้
	 ๑)	 หน่วยงานของรัฐตามค�าสั่ง	 คสช.	 ฉบับ	 ที่	 ๖๔/๒๕๕๗	
และ	 ๖๖/๒๕๕๗	 ควรยุติการจับกุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชน 
ท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งยังประสงค์ให้มีการพิสูจน์สิทธิว่าเป็นผู้อยู่อาศัยมาก่อน 
การประกาศเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ	 และจะ 
ด�าเนินการขับไล่หรือไล่ร้ือได้หลังจากที่มีการพิสูจน์สิทธิและเข้าสู ่
กระบวนการยุติธรรมจนคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น
	 ๒)	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรทบทวน
ปรับปรุงข้ันตอนก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตป่า
สงวนแห่งชาติ	 ตลอดจนแนวทางการจัดการข้อพิพาทการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยชุมชนมีส่วนร่วม	
	 ๓)	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาทบทวนสถานะทางกฎหมาย
ของแนวนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๓ 
เรื่อง แนวนโยบำยและหลักปฏิบัติในกำรฟื้นฟูวิถีชีวิตชำวกะเหรี่ยง 
ในประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากร	 เพื่อยกระดับเป็นมาตรฐานเชิง 
กระบวนการในการพิสูจน์และคุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม 
ดังกล่าว	โดยก�าหนดหรือแก้ไขเพิ่มไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ที่ใช้บังคับในพื้นที่สงวนคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือเขต
อนุรักษ์อื่น	 ๆ	 และผลักดันให้เกิดการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกัน
ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 ๔)	 คณะรัฐมนตรีควรรับรองสิทธิเชิงกลุ่มของชุมชนชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้มีพื้นที่ในการท�ากิน	 การอยู่อาศัย	
และการด�าเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม	 อันสอดคล้องกับสิทธิของชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 แทนการ
อนุญาตผ่อนผันให้ประชาชนแต่ละรายครอบครองท�าประโยชน์ใน
ลักษณะชั่วคราว	
	 ๕)	 คณะรัฐมนตรีควรด�าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 โดยเพิ่มหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ก�าหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ	 และศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จ�าแนกเขตการจัดการส�าหรับพื้นที่คุ้มครอง	 (Zoning)	 โดยเฉพาะเขต
การใช้ประโยชน์แบบวิถีดั้งเดิม

	 กรณีดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ ่ม 
ชาตพัินธุก์ะเหรีย่งและชุมชนท้องถ่ินดัง้เดิมของประเทศไทย	 ซึง่ท่ีผ่านมา	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 ได้รับเรื่องร้องเรียน
จ�านวนมากกรณีกล่าวอ้างว่า	กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง	
ได้รบัผลกระทบต่อวถิชีวิีตดัง้เดิม	 สบืเนือ่งจากการประกาศเขตป่าสงวน 
และเขตอุทยานทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ท�ากินของชุมชน
	 เมื่อวันที่	 ๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๑	 ในการประชุม	 กสม.	 ด้านการ
คุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ครั้งที่	 ๒๑/๒๕๖๑ 
กสม.	 จงึมีมตเิหน็ชอบให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสรมิ 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย
ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน กรณีกำรก�ำหนดเขตพื้นที่ในกำรท�ำกิน กำรอยู่อำศัย 
และกำรด�ำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมในเขตป่ำสงวนแห่งชำติและเขตอุทยำนแห่งชำต ิ
	 โดย	 กสม.	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้
ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	พระราชบัญญัติป่าสงวน 

จดหมายข่าวมุมมองสทิธิ์๖



กสม. ร่วม UNHCR ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ติดตามสถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์ 

กสม. ร่วมประชุมระดับโลก
ว่าด้วยการด�เนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

กสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�เนินงาน
ของส�นักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการกักตัวเด็กและเยาวชน

กสม. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
หารือหน่วยงานความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่

	 วันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑ นำงเตือนใจ ดีเทศน	์ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์	คนไร้รัฐ	ไร้สัญชาติในประเทศไทย	ร่วมกับ
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (UNHCR)	ณ	จังหวัด
เชียงราย

	 วันที่	๒๐	-	๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๑	นำยวัส ติงสมิตร	ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และนำงประกำยรัตน์ ต้นธีรวงศ์  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในฐานะประธานคณะท�างานเรื่อง 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยขนและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เข้าร่วมการประชุม 
ระดบัโลกว่าด้วยการด�าเนินธรุกจิท่ีมคีวามรับผดิชอบ	 (Responsible	
Businesses	 Conduct-RBC)	 ณ	 องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา	(OECD)	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	

	 วันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๑ นำงฉัตรสุดำ จันทร์ดียิ่ง กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	รวมถึงรับทราบการปฏิบัติงาน	แนวทางการท�างาน	และ
ปัญหาอุปสรรคในการท�างานของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเก่ียวกับ
การกักตัวเด็กและเยาวชน	ณ	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	ซอยสวนพลู	
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

 วันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 นำยชำติชำย สุทธิกลม  
นำงองัคณำ นลีะไพจติร	 กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ พร้อมด้วย 
นำยบุญเกื้อ สมนึก	 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 เข้าหารือกับพลโทปิยวัฒน์ นำควำนิช	 แม่ทัพภาคที่	 ๔		
ณ	ค่ายสิรินธร	ต�าบลเขาตูม	อ�าเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี	และเดิน
ทางไปเยี่ยมสถานที่ควบคุมตามกฎหมายพิเศษ	ณ	กรมทหารพราน
ที่	 ๔๓	 จังหวัดปัตตานี	 เพื่อรับฟังแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ
ของหน่วยงาน	 และหารือเรื่องการสร้างเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๑ ๗



กรณุาส่ง

รู้สทิธ ิรักสทิธิ

ไม่ละเมดิสทิธิส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแห่งชำติ
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	
อาคารรฐัประศาสนภกัดี	ชัน้	๖	และ	๗	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	๑๐๒๑๐

จดัพมิพ์เผยแพร่โดย			ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแห่งชำติ
หากต้องการข้อมลู	ข้อแนะน�าและบอกรบัมมุมองสทิธิ	์ฟรี!	ตดิต่อ	:

ส�ำนกัส่งเสรมิและประสำนงำนเครอืข่ำย ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรต	ิ๘๐	พรรษาฯ	อาคารรัฐประศาสนภักด	ีชัน้	๖	และ	๗	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	๑๐๒๑๐

โทรศัพท์	๐	๒๑๔๑	๓๘๐๐,	๐	๒๑๔๑	๓๙๐๐				โทรสาร	๐	๒๑๔๑	๙๕๗๕	
หรอือ่าน มมุมองสทิธิ ์ได้ท่ี	www.nhrc.or.th

ช�ำระค่ำบรกิำรเป็นเงนิเชือ่ 
ใบอนญุำตเลขท่ี ๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรติ

	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า	 โรงเรียนหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นได้เริ่ม
ออกเครื่องแบบชุดนักเรียนที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	หรือชุดที่มีความยืดหยุ่นส�าหรับ
เพศทางเลือก	โดยโรงเรียนมัธยมโคชิวาโนวะในจังหวัดชิบะ	เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้เริ่ม
แนวคิดนี้	 ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกว่าจะใส่กระโปรง	 กางเกง	 เน็คไท	 
โบว์	หรือเสื้อสูท	โดยไม่ต้องค�านึงถึงเพศสภาพของตัวเองตามที่คณะกรรมการการศึกษา	 
ผู้ปกครอง	นักเรียน	และคุณครูเห็นว่าควรให้ความส�าคัญกับนักเรียนกลุ่มหลากหลาย 
ทางเพศในการแต่งกายด้วย		โดยหวงัว่าการเปล่ียนแปลงน้ีจะช่วยลดความทุกข์ใจของนกัเรยีน 
กลุ่มหลากหลายทางเพศที่ต้องใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนตามเพศสภาพของตนเอง
	 ขณะที่โรงเรียนหลาย	ๆ	แห่งในญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องแบบชุดนักเรียน
เช่นกัน	 โดยคณะกรรมการการศึกษาในหลายเมืองได้เตรียมถกเถียงถึงประเด็นดังกล่าว
กันอย่างกว้างขวาง	 ทั้งโรงเรียนในจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งเตรียมจะยกเลิกเสื้อคอปก	 หรือ
ชุดนักเรียนแบบกะลาสี	 แต่ให้นักเรียนได้เลือกจับคู่และผสมเครื่องแบบทั้งกางเกง	 หรือ
กระโปรงก็ได้	
	 ด้านนักออกแบบของบริษัท	 Tombow	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องแบบชุดนักเรียนให ้
สัมภาษณ์ว่า	บริษัทก�าลังพัฒนาเครื่องแบบที่เหมาะส�าหรับทุกเพศมากขึ้น	 โดยนักเรียน 
กลุม่หลำกหลำยทำงเพศไม่ต้องกำรใส่ชดุทีแ่ยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงชำยและหญงิ 
อย่ำงชดัเจน	บรษิทัจงึออกแบบชดุนักเรยีนโดยไม่เน้นท่ีลักษณะแห่งเพศ	 เช่น	 ส่วนโค้งเว้า 
ของผู้หญิง	 และได้พยายามออกแบบชุดนักเรียนหลาย	 ๆ	 ลักษณะเพื่อให้โรงเรียนได้
เลือกแบบที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด	


