ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑

โสพล จริงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเทศไทยมีโทษประหารชีวิตที่บัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาและในกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ประมาณ ๕๕ ฐานความผิด อาทิ
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น การข่มขืนกระท�ำช�ำเราจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น
ถึงแก่ความตาย รวมถึงคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ปัจจุบันในทางสากลมีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว
ประมาณ ๑๑๑ ประเทศ และมีประเทศที่ไม่บังคับโทษประหารชีวิต
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑๐ ปีแม้วา่ จะมีโทษดังกล่าวในกฎหมายจ�ำนวน
๓๐ ประเทศ รวมประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมาย
และทางปฏิบัติจ�ำนวน ๑๔๑ ประเทศ หรือมากกว่า ๒ ใน ๓ ของโลก
ที่ยกเลิกโทษประหาร โดยประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น ลาว พม่า
กัมพูชา ก็ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วเช่นกัน

๑ สังคมไทยกับโทษประหารชีวิต
๒ มุมสะท้อน
เปิดวงเสวนาขับเคลื่อน “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ
ษยชนของสหประชาชาติ” ดึงภาคธุรกิจไทย
๔ สิมุท่งพัธิมฒนุนาประเทศอย่
างยั่งยืนบนพื้นฐานการเคารพสิทธิฯ

ดั ง นั้ น จึ ง มี ป ระเทศที่ บั ง คั บ ใช้ โ ทษประหารชี วิ ต เหลื อ อยู ่
จ�ำนวน ๕๗ ประเทศ ในจ�ำนวนนี้รวมถึงประเทศไทย และประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งจาก
รายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากล (แอมเนสตี้) ในปี ๒๕๕๙
ระบุว่า ๕ ประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดในโลก ได้แก่ จีน
อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก และปากีสถาน
ส�ำหรับประเทศไทย ยังคงมีโทษประหารชีวติ ในกฎหมาย และ
ล่าสุดเพิง่ จะมีการประหารชีวติ นักโทษเด็ดขาดในคดีฆา่ ผูอ้ นื่ หลังจาก
ไม่มีการประหารชีวิตมายาวนานถึง ๙ ปี นั่นหมายความว่าหากไทย
ไม่มกี ารประหารชีวติ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ ๑๐ จะเป็นประเทศทีไ่ ด้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติทันที

ออกข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล กรณีการคุ้มครองสิทธิ
๖ กสม.
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ
๗ ภาพกิจกรรม
ยนในญีป่ นุ่ ออกเครือ่ งแบบชุดนักเรียนเอือ้ ส�ำหรับทุกเพศ
๘ โรงเรี
ลดความกังวลในการแต่งกายของนักเรียนหลากหลายทางเพศ

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑

มิถุนายน ๒๕๖๑ เกิดกระแสข่าวที่ปรากฏเป็นข้อถกเถียงอย่าง
กว้างขวางของสังคมไทยจากกรณีบังคับใช้โทษประหารชีวิตเป็นครั้งแรก
ในรอบ ๙ ปี อันเป็นผลให้ไทยไม่บรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศ
ที่ ไม่มีโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติหากไม่มีการประหารชีวิตต่อเนื่องเป็น
ปีที่ ๑๐ ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาคมโลก กรณีดังกล่าวน�ำสู่การ
ถกเถียงอย่างเข้มข้นในสังคมว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยควรมีโทษประหาร
ชีวิตหรือไม่
มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอเรื่องเด่นกรณีโทษประหารชีวิต
ในสังคมไทยที่ประกอบด้วยแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากสังคมโลกและสังคมไทย
ที่ยังมีความเห็นต่างอันควรที่จะน�ำไปสู่การรับฟังกันและกันอย่างเข้าใจ
ต่อด้วยสาระจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การขับเคลื่อน
หลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีการลงนามใน
ปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติในประเทศไทย และประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีการก�ำหนดเขตพื้นที่ในการท�ำกิน
การอยูอ่ าศัย และการด�ำเนินวิถชี วี ติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งและชุมชน
ท้องถิน่ ดัง้ เดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ปิดท้ายด้วย
ข่าวสารที่ถือเป็นความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกรณีโรงเรียน
ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มออกเครื่องแบบชุดนักเรียนที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย หรือ ชุดที่มีความยืดหยุ่นส�ำหรับเพศทางเลือก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ที่ผ่านมาประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ
ฉบับที่สอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
๒ จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ
: นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ
: นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
นางอังคณา นีละไพจิตร
นางเตือนใจ ดีเทศน์
นายชาติชาย สุทธิกลม
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ
: นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการ
: นายบุญเกื้อ สมนึก
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นายโสพล จริงจิตร
“มุมมองสิทธิ์” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดท�ำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน การน�ำข้อความหรือเรือ่ งราว
บางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล
ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็นและบทความเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ นีเ้ รือ่ งทีไ่ ด้รบั การพิจารณาลงพิมพ์
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความเพื่อความเหมาะสมในการ
จัดพิมพ์
บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏ
อยู่ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
กองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
Political Rights - ICCPR) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตภายในปี ๒๕๖๑ และมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ที่ก�ำหนดให้มีการเสนอแก้ไข
กฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวติ โดยให้เปลีย่ นเป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ
แต่การด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวไม่ประสบผลส�ำเร็จ ต่อมา
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ก็ยงั คง
ก�ำหนดให้มกี ารเปลีย่ นแปลงโทษประหารชีวติ เป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ
โดยมี แ ผนการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้เกิดการการยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงโทษจากการประหารชีวิตเป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต
ต่ อ มาเมื่ อ ปลายปี ๒๕๕๙ ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และ
รายงานทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทยด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมคณะท�ำงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หรือ
คณะท�ำงานยูพอี าร์ ภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คณะผู้แทนไทยได้รับข้อเสนอแนะของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับ
การยกเลิกโทษประหารชีวติ ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
อย่างไรก็ดี หลายปีมานีส้ งั คมไทยถกเถียงกันว่า “ควรยกเลิก
โทษประหารชีวติ หรือไม่” ด้วยเหตุผลทีห่ ลากหลาย และแน่นอนว่า
คนส่วนใหญ่ยงั คงเห็นด้วยกับการมีโทษประหารชีวติ ด้วยเหตุผล
ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมเชื่อว่าการมีโทษประหารชีวิต
จะแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่า
การไม่มีโทษดังกล่าว ในกลุ่มนี้จึงมีคนที่เห็นว่าการลงโทษควรมี
ความเฉียบขาดแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ตามหลักทฤษฎี
การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (revenge) รวมอยู่ด้วย

ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญจึงอยู่ที่ว่า เราจะสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น
จริงในสังคมได้อย่างไร?
เคยมีผู้เสนอว่า เราควรกลับไปพิจารณาการบังคับโทษกับ
โทษจ�ำคุกตลอดชีวิตก่อนยกเลิกโทษประหารชีวิตดีหรือไม่
เช่น กรณีจำ� คุกตลอดชีวติ ในคดีอกุ ฉกรรจ์ ควรจ�ำคุกต่อเนือ่ ง
นานสีส่ บิ ปีกอ่ นแล้วจึงให้คณะกรรมการประเมินว่าควรลดโทษหรือไม่
ส่วนกรณีจำ� คุกตลอดชีวติ คดีรา้ ยแรง ควรจ�ำคุกต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบปี แล้วค่อยให้คณะกรรมการประเมินว่าควรลดโทษหรือไม่
ขณะทีก่ รณีจำ� คุกตลอดชีวติ คดีทวั่ ไป ควรจ�ำคุกต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า
ยีส่ บิ ปี แล้วค่อยให้คณะกรรมการพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรลดโทษ
ซึ่งแน่นอนว่าบางคนอาจถูกขังจนเสียชีวิตคาคุกก่อนได้รับ
การพิจารณาว่าจะได้รับการลดโทษหรือไม่
แม้ขอ้ ถกเถียงเรือ่ งควรมีโทษประหารชีวติ หรือไม่ในสังคมไทย
จะไม่ได้ขอ้ สรุปในเร็ววัน เพราะทุกการเปลีย่ นแปลงย่อมต้องอาศัย
การระยะเวลาและพลังในการขับเคลือ่ นเรือ่ งต่าง ๆ แต่สงั คมทีน่ า่ อยู่
คือสังคมที่ยอมรับความจริง ยอมรับความคิดเห็นกันและกัน โดย
ผู้คนในสังคมมีความคิดตัดสินใจไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแบบ
ไม่ขาวก็ด�ำ และหลงลืมการมีอยู่ของสีเทาหรือที่นิยมเรียกกันว่า
“ทางสายกลาง” ไป
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แต่กม็ คี นอีกส่วนหนึง่ เห็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือ มองว่า
โทษประหารชีวิต ไม่ได้ท�ำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และไม่ได้ท�ำให้อาชญากรรมลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การเพิ่มโทษในคดียาเสพติดซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
และในอดีตก็มีการประหารชีวิตจริง ๆ มาหลายปี แต่คดียาเสพติด
ก็ไม่เคยลดลงซ�ำ้ กลับเพิม่ มากขึน้ จนนักโทษล้นคุก ขณะทีบ่ างส่วน
ก็มองว่าวัตถุประสงค์ของการลงโทษควรเป็นไปเพื่อการแก้ไข
ฟืน้ ฟูให้เขากลับมาเป็นคนดีของสังคม (rehabilitation) มากกว่า
การท�ำลายชีวติ นอกจากนีก้ ารคัดค้านโทษประหารชีวติ ยังมีเหตุผล
มาจากการทีห่ ลายคนกังวลถึงกรณีมคี วามผิดพลาดในกระบวนการ
ด�ำเนินคดีและการพิจารณาคดีที่ท�ำให้เกิดการลงโทษผิดคนหรือ
ลงโทษในสัดส่วนที่เกินกว่าความร้ายแรงแห่งการกระท�ำความผิด
ซึ่งเมื่อเกิด “แพะ” จะแก้ไขกันอย่างไรให้ “แพะ” ไม่ต้องรับบาป
ถึงขั้นถูกประหาร เป็นต้น

การประหารชีวติ ถือเป็นการลงโทษทางอาญา
ที่หนักที่สุดตามกฎหมายไทย ซึ่งมีโทษ ๕ อย่าง
ได้แก่ ปรับ ริบทรัพย์ กักขัง จ�ำคุก และประหารชีวติ
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า ตั้งแต่ปี ๒๔๗๘
ถึงปัจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๖๑) มีการบังคับโทษ
ประหารชีวิตแล้ว ๓๒๖ ราย แบ่งเป็น การใช้
อาวุธปืนยิง ๓๑๙ ราย (ยิงรายสุดท้ายเมื่อ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๔๖) และการฉีดยาสารพิษ ๗ ราย
(ฉีดสารพิษครั้งแรกเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และ
ครั้งล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ ๓

๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรือ่ ง
“การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี
การลงนามใน “ปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ขององค์กรภาคี
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ซึง่ เป็นความร่วมมือครัง้ ส�ำคัญระดับชาติ
ในการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (The United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights : UNGPs) ในประเทศไทย

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี
กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” สรุปว่า ภาคธุรกิจเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดกี ารขยายตัว
ทางเศรษฐกิจย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ เช่น การเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ
เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิในที่ดินท�ำกิน การใช้แรงงานเด็ก การค้า
มนุษย์ เป็นต้น โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ
หลายประการเพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ในการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะฯ
ให้เกิดผลในประเทศไทย อาทิ ครม. ได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ประกาศใช้วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนเป็นประเด็นส�ำคัญหนึ่งในวาระแห่งชาติฯ นอกจากนี้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้ลงนามในสาร

๔ จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยเน้นย�้ำว่าธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นส�ำคัญที่รัฐบาล
ผลักดันและระบุให้รัฐวิสาหกิจไทยเป็นต้นแบบขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะฯ ดังกล่าว
โดยหน้าทีข่ องรัฐต่อประชาชนตามหลักการชีแ้ นะฯ เกีย่ วข้องกับ
เสาหลักเรื่องการคุ้มครอง (Protect) และการเยียวยา (Remedy)
โดยมีการออกกฎหมายส�ำคัญ เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายหลักประกันทางสังคม กฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ ในส่วนของภาค
ธุรกิจก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเสาหลักในการเคารพ (Respect)
ซึ่ ง บริ ษั ท ต้ อ งรู ้ แ ละแสดงว่ า ตนเองได้ เ คารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
กระบวนการด�ำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ
หากบริษัทพบว่าเป็นสาเหตุของผลกระทบทางลบก็ต้องจัดให้มี
กระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทควรจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมทัง้ หาวิธปี อ้ งกันและเยียวยาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ทัง้ นี้ รัฐวิสาหกิจควรท�ำตัวเป็นแบบอย่างทีด่ สี ำ� หรับผูป้ ระกอบการ
เอกชนในการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย
หลังจากนั้น มีการอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติตามปฏิญญา
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” โดยผู้แทนภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมลงนามในปฏิญญาขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานคณะท�ำงานขับเคลือ่ นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน กล่าวว่า ปฏิญญาเอดินเบอระ ซึง่ ระบุถงึ บทบาทหน้าที่
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก�ำหนดให้ กสม. ขับเคลื่อน
และเผยแพร่หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา กสม. ได้ด�ำเนินการแปลเอกสาร
หลักการชี้แนะฯ เผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วน ด�ำเนินการศึกษาวิจัย

ในเรือ่ งธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื ประเมินความเสีย่ ง
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและรายการ
ตรวจสอบของภาคธุรกิจเพือ่ ให้ภาคธุรกิจสามารถน�ำหลักการชีแ้ นะฯ
ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากนี้ กสม. จะรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคประชาสังคมต่อประเด็นปัญหาเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพือ่ ประกอบ
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ต่อไป
นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม –
๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ
โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีได้เชิญคณะท�ำงานของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาเยือนประเทศไทย
โดยคณะท�ำงานฯ ได้ชน่ื ชมผูน้ ำ� ไทยทีแ่ สดงเจตนารมณ์อย่างเข้มแข็ง
ในการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและชื่นชมไทยใน
ฐานะประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะมีแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ในเรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ดี คณะท�ำงานฯ ยังมีขอ้ ห่วงใยทีส่ ำ� คัญ
เช่น การมีสว่ นร่วมของชุมชน กลไกการหารือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียและ
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่
การลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจสัญชาติไทยในต่างแดน
และการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่น�ำเสนอปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนให้สังคมได้ทราบด้วย
นางสาวปิ ติก าญจน์ สิทธิเ ดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิท ธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ภายหลังการลงนามใน
ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ รัฐบาลได้
มอบหมายให้กรมฯ จัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ขณะนี้ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกันจากทุกภาคส่วน
โดยได้น�ำข้อเสนอแนะจากคณะท�ำงานของสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาประกอบในการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ
ด้วย ส�ำหรับสาระในแผนปฏิบัติการฯ จะประกอบด้วย ๔ ประเด็น
ส�ำคัญในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อันได้แก่ ประเด็นแรงงาน
ทีด่ นิ และทรัพยากร นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการลงทุนข้ามชาติ
ทั้งนี้ เมื่อยกร่างแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ จะน�ำไปสู่การรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคและเสนอต่อ ครม. เพื่อ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า
ทีผ่ า่ นมา กกร. ได้ดำ� เนินการส่งเสริมการท�ำธุรกิจอย่างเคารพ
สิทธิมนุษยชนในหลายส่วน เช่น ด้านแรงงาน มีการขับเคลือ่ นในเรือ่ ง
ยุทธศาสตร์และนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการ สนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานต่างด้าว
และการสนับสนุนเรือ่ งแรงงานสัมพันธ์ในการรวมกลุม่ เจรจาต่อรอง
เป็นต้น นอกจากนี้ กกร. ยังจะมีการส่งเสริมการให้สินเชื่ออย่างมี
จริยธรรมในภาคธนาคาร การท�ำธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กกร.
มุ่งมั่นและให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างมาก และ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่อไป
ด้าน ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กของสหประชาชาติ ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจกว่า ๑๔,๐๐๐
องค์กรทั่วโลกใน ๑๖๐ ประเทศ ไม่นานมานี้ องค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทยกว่า ๔๐ บริษัทได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กในประเทศไทย โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการท�ำธุรกิจ
ที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หลังจากที่เครือข่ายได้ร่วมลงนามใน
ปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ แล้วนั้น สิ่งที่ได้ร่วมกัน
ท�ำประการแรกคือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในองค์กร
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในเรื่องการ
ท�ำธุรกิจที่เคารพสิทธิฯ การหาพันธมิตรความร่วมมือ และการ
ด�ำเนินกิจกรรมทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ที่องค์กรธุรกิจทุกวันนี้ต่างให้ความส�ำคัญ เพราะปัจจุบันมิใช่เพียง
ผู้บริโภคที่เลือกบริโภคสินค้าจากบริษัทที่มีธรรมาภิบาลเท่านั้น
แต่นักลงทุนยังให้ความสนใจลงทุนในบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย หลังจากนี้เครือข่ายฯ หวังว่าจะได้
มีการพัฒนาคู่มือการน�ำหลักการเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไป
ใช้ในทางปฏิบัติได้จริงต่อไป

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ ๕

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษาในคดี
ทีน่ ายโคอิ มีมิ หรือ “ปูค่ ออี”้ ผูน้ ำ� จิตวิญญาณชาวกะเหรีย่ งผืนป่าแก่งกระจาน
กับพวกรวม ๖ คน ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จากกรณีเจ้าหน้าทีก่ รมอุทยานแห่งชาติฯ เข้ารือ้ ถอน เผา ท�ำลายสิง่ ปลูกสร้าง
และทรัพย์สนิ ของพวกตนในพืน้ ทีบ่ า้ นบางกลอยบน และบ้านใจแผ่นดิน
ซึง่ เป็นชุมชนดัง้ เดิมของชาวกะเหรีย่ งในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โดยพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
“ปู่คออี้” และพวก ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้พวกตนได้กลับไป
อยู่อาศัยและท�ำกินในชุมชนดั้งเดิมก่อนถูกไล่รื้อออกมานั้น ศาลไม่อาจ
ก�ำหนดบังคับให้เป็นตามทีข่ อได้ เนือ่ งจากผูฟ้ อ้ งคดีไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะอยูอ่ าศัย
ในที่ดินพิพาทของเขตอุทยานแห่งชาติ และไม่มีหนังสือส�ำคัญแสดงสิทธิ
ในที่ ดิ น หรื อ หลั ก ฐานแสดงการได้ รั บ อนุ ญ าตจากทางราชการให้
ครอบครองท�ำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

กรณี ดั ง กล่ า วเป็ น เพียงตัวอย่างปัญ หาหนึ่ง ที่เ กิดขึ้นกับกลุ่ม
ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งและชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมของประเทศไทย ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียน
จ�ำนวนมากกรณีกล่าวอ้างว่า กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมบนพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง
ได้รบั ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม สืบเนือ่ งจากการประกาศเขตป่าสงวน
และเขตอุทยานทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินของชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในการประชุม กสม. ด้านการ
คุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑
กสม. จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย
ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน กรณีการก�ำหนดเขตพื้นที่ในการท�ำกิน การอยู่อาศัย
และการด�ำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ
โดย กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้
ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติป่าสงวน

๖ จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด อันเป็น
การเร่งรัดการด�ำเนินมาตรการทวงคืนผืนป่าเพื่อปราบปรามผู้บุกรุก
พืน้ ทีป่ า่ ตามค�ำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗
และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งอยู่มาก่อนการประกาศ
เขตได้รับผลกระทบต่อวิถีการด�ำรงชีพ สูญเสียพื้นที่ท�ำกินและอยู่อาศัย
ตลอดจนถูกจับกุมและตกเป็นผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมาย การด�ำเนินการ
เช่นนี้ ย่อมส่งกระทบต่อสิทธิของประชาชนในการก�ำหนดเจตจ�ำนง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง และสิทธิในการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งเสรี บ นหลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง
ผลประโยชน์ร่วมกัน จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
๑) หน่วยงานของรัฐตามค�ำสั่ง คสช. ฉบับ ที่ ๖๔/๒๕๕๗
และ ๖๖/๒๕๕๗ ควรยุติการจับกุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งยังประสงค์ให้มีการพิสูจน์สิทธิว่าเป็นผู้อยู่อาศัยมาก่อน
การประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ และจะ
ด�ำเนินการขับไล่หรือไล่รื้อได้หลังจากที่มีการพิสูจน์สิทธิและเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมจนคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น
๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรทบทวน
ปรับปรุงขั้นตอนก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางการจัดการข้อพิพาทการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
๓) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาทบทวนสถานะทางกฎหมาย
ของแนวนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ในประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากร เพื่อยกระดับเป็นมาตรฐานเชิง
กระบวนการในการพิสูจน์และคุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ดังกล่าว โดยก�ำหนดหรือแก้ไขเพิ่มไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ที่ใช้บังคับในพื้นที่สงวนคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือเขต
อนุรักษ์อื่น ๆ และผลักดันให้เกิดการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกัน
ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔) คณะรัฐมนตรีควรรับรองสิทธิเชิงกลุ่มของชุมชนชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้มีพื้นที่ในการท�ำกิน การอยู่อาศัย
และการด�ำเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม อันสอดคล้องกับสิทธิของชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนการ
อนุญาตผ่อนผันให้ประชาชนแต่ละรายครอบครองท�ำประโยชน์ใน
ลักษณะชั่วคราว
๕) คณะรัฐมนตรีควรด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเพิ่มหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ก�ำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จ�ำแนกเขตการจัดการส�ำหรับพื้นที่คุ้มครอง (Zoning) โดยเฉพาะเขต
การใช้ประโยชน์แบบวิถีดั้งเดิม

กสม. ร่วม UNHCR ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ติดตามสถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย ร่วมกับ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ณ จังหวัด
เชียงราย
กสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงาน
ของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการกักตัวเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมถึงรับทราบการปฏิบัติงาน แนวทางการท�ำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับ
การกักตัวเด็กและเยาวชน ณ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กสม. ร่วมประชุมระดับโลก
ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะท�ำงานเรื่อง
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยขนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม
ระดับโลกว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Responsible
Businesses Conduct-RBC) ณ องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
กสม. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
หารือหน่วยงานความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่

วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ นายชาติ ช าย สุ ท ธิ ก ลม
นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย
นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้าหารือกับพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔  
ณ ค่ายสิรินธร ต�ำบลเขาตูม อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และเดิน
ทางไปเยี่ยมสถานที่ควบคุมตามกฎหมายพิเศษ ณ กรมทหารพราน
ที่ ๔๓ จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ
ของหน่วยงาน และหารือเรื่องการสร้างเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๑ ๗

มิถุนายน ๒๕๖๑ สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า โรงเรียนหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นได้เริ่ม
ออกเครื่องแบบชุดนักเรียนที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หรือชุดที่มีความยืดหยุ่นส�ำหรับ
เพศทางเลือก โดยโรงเรียนมัธยมโคชิวาโนวะในจังหวัดชิบะ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้เริ่ม
แนวคิดนี้ ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกว่าจะใส่กระโปรง กางเกง เน็คไท
โบว์ หรือเสื้อสูท โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเพศสภาพของตัวเองตามที่คณะกรรมการการศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูเห็นว่าควรให้ความส�ำคัญกับนักเรียนกลุ่มหลากหลาย
ทางเพศในการแต่งกายด้วย  โดยหวังว่าการเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะช่วยลดความทุกข์ใจของนักเรียน
กลุ่มหลากหลายทางเพศที่ต้องใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนตามเพศสภาพของตนเอง
ขณะที่โรงเรียนหลาย ๆ แห่งในญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องแบบชุดนักเรียน
เช่นกัน โดยคณะกรรมการการศึกษาในหลายเมืองได้เตรียมถกเถียงถึงประเด็นดังกล่าว
กันอย่างกว้างขวาง ทั้งโรงเรียนในจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งเตรียมจะยกเลิกเสื้อคอปก หรือ
ชุดนักเรียนแบบกะลาสี แต่ให้นักเรียนได้เลือกจับคู่และผสมเครื่องแบบทั้งกางเกง หรือ
กระโปรงก็ได้
ด้านนักออกแบบของบริษัท Tombow ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องแบบชุดนักเรียนให้
สัมภาษณ์ว่า บริษัทก�ำลังพัฒนาเครื่องแบบที่เหมาะส�ำหรับทุกเพศมากขึ้น โดยนักเรียน
กลุม่ หลากหลายทางเพศไม่ตอ้ งการใส่ชดุ ทีแ่ ยกแยะความแตกต่างระหว่างชายและหญิง
อย่างชัดเจน บริษทั จึงออกแบบชุดนักเรียนโดยไม่เน้นทีล่ กั ษณะแห่งเพศ เช่น ส่วนโค้งเว้า
ของผู้หญิง และได้พยายามออกแบบชุดนักเรียนหลาย ๆ ลักษณะเพื่อให้โรงเรียนได้
เลือกแบบที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด

กรุณาส่ง

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ช�ำระค่าบริการเป็นเงินเชือ่
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒
ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

รูส้ ทิ ธิ รักสิทธิ
ไม่ละเมิดสิทธิ

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�ำและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ :
ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๑ ๙๕๗๕
หรืออ่าน มุมมองสิทธิ์ ได้ที่ www.nhrc.or.th

