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กสม. ทูลเกล้าฯ ถวายรางวลัองค์กรดเีด่นด้านสทิธิมนุษยชน ปี 2562 
 แด่  สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิาภาฯ 

จากผลงานการคุม้ครองสทิธิเด็กของส�านักงานอยัการคดเียาวชนและครอบครวัจงัหวดัระยอง

(อ่านต่อหน้า 2)

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 
10 ธันวาคม ประจ�าปี 2562 หัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” โดยนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ 
สทิธมินุษยชนแห่งชาต ินางฉตัรสดุา จนัทร์ดยีิง่ นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารวีรรณ จตุทอง  
นางภิรมย์ ศรปีระเสรฐิ และนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพร้อมด้วยผูบ้รหิารส�านกังาน กสม.  
ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสเสด็จรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
 นายสมณ์ พรหมรส 
     นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
     นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 
    นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายบุญเกื้อ สมนึก
รองเลขาธิการ : นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การนำาข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จำาเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
 7 กุมภาพันธ์ 2563 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ-

มนษุยชนแห่งชาต ิจัดงานวนัสทิธมินษุยชนสากล 10 ธนัวาคม 

ประจ�าปี 2562 โดยในปีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาต ิ(กสม.) ได้ทลูเกล้าฯ ถวาย “รางวลัองค์กรทีมี่ผลงาน 

ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ประจ�าปี 2562 ด้านสิทธิเด็ก” แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพัชรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณีิ

สริพิชัร มหาวชัรราชธดิา ในฐานะทีท่รงด�ารงต�าแหน่งอยัการ

จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ซ่ึงส�านักงาน

อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง เป็นองค์กรที่

มีผลงานส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและ

สตรีทีถ่กูกระท�ารุนแรงในพืน้ทีม่าต่อเนือ่ง ในโอกาสเดยีวกนันี้  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยังทรงเป็นองค์

ประธานพระราชทานรางวลับคุคลและองค์กรทีม่ผีลงานดเีด่น

ด้านการส่งเสรมิ ปกป้อง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจ�าปี 

2562 ให้แก่บุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอีก 6 ราย 

 มุมมองสิทธิ์ ฉบับนี้  จึ งขอน� า เสนอเรื่ อ งราว 

ประสบการณ์ และแง่คดิในการอทุศิตนท�างานเพือ่สทิธมินษุยชน 

ของผู้ได้รับรางวัลบางส่วนจากเวทีเสวนาหัวข้อ “สังคมจะดี  

เมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เพื่อเป็นแบบอย่างและ

แรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการ

เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป ปิดท้ายด้วยข่าวสารผลการวิจัย

ระดบัสากลขององค์การอนามยัโลก ร่วมกบัยนูเิซฟ และวารสาร

การแพทย์แลนเซ็ทในหัวข้อ “อนาคตของเยาวชนโลก”  

โดยจัดอันดับความเป็นไปได้ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะเป็น

สถานที่เพื่อการเติบโตขึ้นอย่างมีอนาคตที่สดใสของเยาวชน

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ กล่าวถวายรายงานใจความว่า คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป ็นองค์กรอิสระตาม
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 มหีน้าที ่
และอ�านาจส�าคัญประการหนึ่งคือการสร้างเสริมทุกภาคส่วน 
ของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน  
ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ภาคส่วนต่าง ๆ ในการศึกษา 
วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กสม. 
ยังเห็นถึงบทบาทอันส�าคัญยิ่งของบุคคลและองค์กรที่ท�างาน
เพื่อพิทักษ์และพัฒนาสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้อุทิศตน
เพื่อต่อสู้ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเอง ของผู้อื่นและของ 

ชุมชน จึงได้จัดท�าโครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรท่ีมี 
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุม้ครองสิทธมินษุยชน 
ขึน้ เพือ่มอบรางวลัยกย่อง เชดิช ู และประกาศเกยีรตคิณุของ
บุคคลและองค์กรเหล่านี้ในงานวันสิทธิมนุษยชนเป็นประจ�า
ทกุปี ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่บุคคลและ
องค์กรผู้อทุศิตนปฏบิติังานเพ่ือสทิธมินษุยชนด้วยความมุ่งม่ัน 
แม้ต้องเผชญิกบัปัญหา อปุสรรคและความยากล�าบาก ตลอดจน 
เป็นการเผยแพร่ประวติัและผลงานของบคุคลและองค์กรเหล่านี้ 
ที่ให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในสังคม  
อันเป็นการรณรงค์ให้เกิดสังคมเห็นความส�าคัญต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนต่อไป
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 ในการนี้  ประธานกรรมการสิทธิ มนุษยชน 
แห่งชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่น 
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ�าปี 2562 ด้านสิทธิเด็ก แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงด�ารงต�าแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ซึ่งส�านักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง เป็นองค์กร
ที่มีผลงานส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
และสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรงในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งด้านการ
อ�านวยความยุติธรรมทางอาญาและการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
 จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวัชรราชธดิา  
ทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กร
ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ- 
มนุษยชน ประจ�าปี 2562 ให้แก่ บุคคลและองค์กรที่สมควร
ได้รับรางวัลอีกจ�านวน 6 ราย แบ่งตามประเภทรางวัล 6 ด้าน 
ดังรายชื่อต่อไปนี้
 ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ได้แก่ พระราชวิสุทธปิระชานาถ (อลงกต ตกิขฺปญโฺญ) หรือ 
เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี  
ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในการอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ มายาวนานกว่า 20 ปี  
 ด้านที่ 2 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนก
ยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีบทบาทการเคล่ือนไหวทาง
สังคมในประเด็นความยุติธรรมและสันติ
 ด้านที ่3 สทิธเิดก็ ได้แก่  นางสาววาสนา เก้านพรตัน์ 
ผูอ้�านวยการมลูนธิิศนูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ และประธานเครอืข่าย
สิทธเิด็กประเทศไทย ผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กทีถ่กูกระท�าความ
รุนแรงและถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การถูก
บังคับค้าประเวณีและใช้แรงงาน
 ด้านที ่4 การขจดัการเลือกปฏบิติัด้วยเหตุแห่งความ
แตกต่างทางเพศ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรม
ทางเพศ องค์กรที่มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพ
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
 ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์
และสถานะบุคคล ได้แก่ นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการ
ปกครอง เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักบริหารการ
ทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผูม้ผีลงานเป็น
ทีป่ระจกัษ์ในการช่วยเหลอืและขจดัปัญหาคนไร้รฐั ไร้สญัชาติ
 และด้านท่ี 6 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู ้สูงวัย
ได้แก่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ผู้มีบทบาทส�าคัญในการ
สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย และส่งเสริมให้ 
ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิที่จ�าเป็น

อ่านประวัติบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ 
ปี 2562 ได้ที่ 

ภาพผู้ได้รับรางวัล (จากซ้ายไปขวา)  
- นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  

- ผู้แทนคณะกรรมการคาทอลิก 
เพื่อการพัฒนาสังคม  

แผนกยุติธรรมและสันติ  
- พระราชวิสุทธิประชานาถ  

- นางสาววาสนา เก้านพรัตน ์
- ผู้แทนมลูนธิเิพือ่สทิธแิละ

ความเป็นธรรทางเพศ  
-นายวีนัส สีสุข 



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 
10 ธันวาคม ประจ�าปี 2562 มีการเสวนาในหัวข้อ “สังคมจะดี 
เม่ือเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์” โดยบคุคลผูไ้ด้รบัรางวลัจาก
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ�าปี 2562 ได้แก่ พระราชวสิทุธปิระชานาถ หรอื เจ้าคณุอลงกต  
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี วาสนา เก้านพรัตน ์ 
ผูอ้�านวยการมลูนิธิศนูย์พิทกัษ์สทิธเิด็ก และประธานเครือข่ายสทิธิ
เด็กประเทศไทย วีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษาอาวุโส 
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ได้ร่วมกันถ่ายทอด
เรื่องราวและแง่คิดจากการท�างานอุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน 
ที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ 

พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ เจ ้าคุณอลงกต  
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี กล่าวว่าแรกเริ่มท่ี
ประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองโรคเอดส์ วัดพระบาทน�้าพุเป็นวัดแรก 
ที่ดูแลผู ้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ผู ้ป่วยที่ถูกทอดท้ิงหรือ 
ถกูขบัไล่ออกจากครอบครวัของตน ในช่วงแรกวดัต้องเผชิญปัญหา
ถกูรังเกยีจจากสงัคมและชมุชนรอบข้าง ไม่มชีาวบ้านมาวดั เมือ่ไป 
บิณฑบาตก็ไม่มีข้าว ไม่มีน�้าติดมา หรือเมื่อหลวงพ่อพาผู้ป่วย
เข้าไปในหมู่บ้าน ร้านอาหารก็ไม่ขายอาหารให้ เป็นต้น หลวง
พ่อจึงพยายามใช้หลักเมตตาและมนุษยธรรมในการแก้ปัญหา  
กลยทุธ์แรกทีใ่ช้คอืความอดทนและท�าให้ชาวบ้านเปลีย่นความคดิ 
ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ประกอบกับบทบาทของหลวงพ่อ 
ท่ีดูแลผู้ป่วยด้วยตนเอง ซึ่งผู ้ป่วยบางคนเป็นลูกหลานของคน 
ในหมู่บ้าน เมื่อเจ็บป่วยวัดก็รับดูแล เมื่อตายไม่มีวัดไหนรับเผา  
วัดพระบาทน�้าพุก็จัดการให้ ท�าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และมีมุมมอง
ที่เปลี่ยนไป เริ่มเข้ามาช่วยงานที่วัด เอาสิ่งของที่จ�าเป็นมาบริจาค 
หรือมาเป็นอาสาสมัคร แต่ปัญหาที่ต้องจัดการในเวลาต่อมาคือ  

ผูป่้วยทีว่ดัทกุคนได้รับสทิธใิช้ยาต้านไวรสั เกอืบทกุคนจงึมชีีวติรอด 
ขณะทีผู่ป่้วยบางคนก็พาครอบครวัมาอาศยัวดัอยูด้่วย จงึกลายเป็น
เรื่องท่ีวัดต้องศึกษาว่าจะดูแลทุกชีวิตท่ีมากข้ึนอย่างไรให้อยู่กัน
อย่างมีความสุขและมีทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี 
หลวงพ่อมองว่าทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดของวัดก็คือทรัพยากรคน  
ซึ่งต่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงวางหลักให้
คนที่แข็งแรงทุกคนได้ท�างานที่สมศักยภาพของตน เช่น ปลูกผัก  
ท�าร้านกาแฟ ท�าครัว ท�าความสะอาด เพื่อไม่ให้เขารู้สึกเป็น
ภาระของสังคม ขณะเดียวกันก็ให้เขาได้มีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นด้วย  
วัดพระบาทน�้าพุในวันนี้จึงสร้างอาชีพ สร้างงานมากมาย 

วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อ�านวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย กล่าว
ว่า ตนเริ่มท�างานที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเมื่อประมาณ 29 ป ี
ท่ีแล้ว และพบว่าเด็กไม่ได้ถูกละเมิดโดยคนภายนอกเท่านั้น  
แต่ความจรงิแล้วคนทีม่โีอกาสและเงือ่นไขทีจ่ะท�าร้ายเดก็ได้มากกว่า 
คือคนในครอบครัวและในชุมชน เราจึงได้ยินเรื่องราวท่ีพ่อแท้ ๆ 
ข่มขืนกระท�าช�าเราลูก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง ส�าหรับการให้
ความช่วยเหลือเด็กท่ีถูกละเมิดหรือถูกกระท�ารุนแรงในช่วงแรก  
ประเทศไทยยังต้องใช้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ 
ต่อมามูลนิธิฯ จึงเริ่มพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครอง
เด็กในประเทศไทยเสียเอง เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคม
สังเคราะห์ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต่อมาเรา
พบว่าการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นยังไม่เพียงพอ 
เพราะปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กเกิดท่ีชุมชน มูลนิธิฯ จึงได้ร่วม
กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และยูนิเซฟ ส่งเสริมความรู้ให้แก ่
คนในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับต�าบล ผลที่ได้คือชาวบ้านสามารถมอง
เห็นปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก และรู้ว่าจะจัดการปัญหาเบื้องต้น
อย่างไร อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีการพัฒนาการ

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

เปิดวงเสวนานักสิทธิมนุษยชนดีเด่นปี 2562 

“สังคมจะดี เมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”



ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กก้าวหน้าขึ้นมาก แต่ในทาง
ปฏิบัติพบว่าคนที่อยู่แวดล้อมเด็ก เช่น พ่อแม่ ครอบครัว ก็ไม่
สามารถเลีย้งดเูดก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้ันต�า่ของกฎหมายได้
ด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนส่วนมากหรือ
แม้แต่ผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ทราบว่ามาตรฐานขั้นต�่าคืออะไร ประกอบ
กบัปัจจบุนัปัญหาการละเมดิสทิธเิด็กมคีวามซบัซ้อนมากยิง่ข้ึนจาก
การทีเ่ดก็สามารถตดิต่อกับบคุคลภายนอกในสือ่สังคมออนไลน์ได้  
ดังนั้น การท�างานในเร่ืองเด็ก จึงไม่ใช่แค่ตามแก้ไขปัญหา 
รายกรณ ีแต่ยงัต้องมกีารท�างานเชิงป้องกนัด้วยการส่งเสรมิความรู้  
ความเข้าใจ และภูมิคุ ้มกันให้แก่ตัวเด็กเองและคนรอบข้าง  
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

วีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เล่าถึงการท�างานในการคุ้มครองสิทธิสถานะบุคคลว่า 
สังคมไทยในอดีตเมื่อพูดถึงการรับรองสิทธิสถานะบุคคลกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ภาพของมหาดไทยกับสิทธิมนุษยชนจะมีความ 
ขัดแย้งกันเพราะมหาดไทยเน้นเร่ืองความมั่นคงของชาติเป็นหลัก  
แต่ ณ เวลานี ้หลักคิดเช่นน้ันเปลีย่นไปมาก สงัเกตได้จากพฒันาการ 
ของกฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลที่มีการแก้ไขใหม่ โดยระบุค�า
ที่ชี้ให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคง
ของมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยกัน โดยขณะนี้คนที่เกิด 
ในราชอาณาจกัรไทยมีโอกาสทีจ่ะเข้าสูร่ะบบทะเบยีนราษฎร และ
มีโอกาสที่จะได้สัญชาติเกือบทุกคน ในอดีตเราเคยมองว่าลูกของ
แรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย โอกาสที่จะได้สัญชาติไทย
มีน้อยมาก รัฐหรือหน่วยงานของรัฐก็มักจะมีธงไว้เลยว่าไม่ควรให้
สัญชาติ เน่ืองจากมองว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็น
จ�านวนมาก หากพวกเขามีลูกแล้ว รัฐไทยให้สัญชาติโดยอัตโนมัติ
จะเกิดปัญหา นี่คือมุมมองของทางด้านความมั่นคง แต่ตั้งแต่ปี 
2559 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
ให้ลูกแรงงานต่างด้าวมีโอกาสที่จะได้สัญชาติไทย คือเมื่อเรียนจบ
ระดับปริญญาตรสีามารถขอสญัชาตไิทยได้ตามคณุวฒุ ิแม้จะมพ่ีอ
และแม่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ตาม ส�าหรับหลักการท�างานของตน 
ท่ีรับผดิชอบเรือ่งงานสถานะหรอืงานสญัชาตใินกรมการปกครองนัน้  
ตนจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เสมอว่าให้แก้ปัญหาด้วยการมองคน 
เป็นคน เมื่อเห็นคนที่เดือดร้อนพ้นจากทุกข์เราก็จะมีสุข 

ไปด้วย และการตคีวามระเบยีบ
กฎหมายในทางปฏิบัติ ก็ควร
ตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู ้ที่
เดือดร้อน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
กรมการปกครองมีหน่วยปฏิบัติ
มากกว่า 2,500 หน่วยทั้งใน
ระดับอ�าเภอและท้องถ่ิน จึง
ต้องให้เจ้าหน้าท่ีทกุหน่วยทกุคน 
มีความเข้าใจตรงกันในการใช้
ระเบียบกฎหมาย นอกจากจะมี

การสั่งการด้วยหนังสือ ยังมีการซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ี
ควบคูไ่ปด้วย ส่วนในกรณีทีมี่ความจ�าเป็นต้องแก้กฎ ระเบยีบ หรอื
กฎหมายเก่ียวกับสิทธิสถานะ ตนมองว่าท่ีผ่านมาผู้บังคับบัญชา 
ระดับสูงมีความรู ้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น  
ซึง่ท�าให้การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชนในเชิง
โครงสร้างได้รับการตอบสนอง 

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ท่ีปรึกษาอาวุโส สถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้มีบทบาทส�าคัญในการ
สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย กล่าวว่า ตนเกิดใน
ชนบท ได้เห็นความขาดแคลน ยากไร้ และเหลื่อมล�้ามาตั้งแต่เด็ก 
เมือ่เรยีนจบแพทย์และได้ไปเป็นแพทย์ฝึกหดัทีโ่รงพยาบาลโคราช 
ก็ยิ่งเห็นปัญหาความเหลื่อมล�้าในการได้รับการรักษาพยาบาล
ของคนต่างจังหวัด เน่ืองจากในสมัยนั้นแม้แต่ละจังหวัดจะม ี
โรงพยาบาลประจ�าจังหวดั แต่โรงพยาบาลก็มบุีคลากรทางการแพทย์
รวมทัง้จ�านวนเตยีงน้อยมาก ขณะทีโ่รงพยาบาลระดบัอ�าเภอจะมี
แพทย์ประจ�าอยูเ่พยีงคนเดยีว ซ่ึงต้องดแูลประชาชนหลายหมืน่คน 
ทั้งอ�าเภอ ดังนั้น ไม่ว่าหมอและพยาบาลจะท�างานหนักเพียงใด
ก็ไม่เพียงพอรองรับความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากน้ัน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ตนจึงได้ก่อตั้งชมรม 
แพทย์ชนบทขึน้ โดยภารกิจแรกทีส่�าคญัคอืการเรยีกร้องและผลกัดนั 
ให้ประเทศไทยมีโรงพยาบาลครบทุกอ�าเภอมิใช่เพียงอ�าเภอเมือง 
เท่านั้น และผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณค่ายารักษาโรคฟร ี
จากที่ประชาชนเคยได้รับเฉลี่ยคนละสามสิบสตางค์ต่อปีเป็น
คนละ 5 บาทต่อปี ซึ่งส�าเร็จในสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ขณะทีก่ารสร้างโรงพยาบาลได้ครบทกุอ�าเภอทัว่ประเทศ
ส�าเร็จได้ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อย่างไรก็ดี  
แม้จะมโีรงพยาบาลทกุหนแห่งในประเทศแล้ว แต่ปัญหาท่ีตามมาคือ
ประชาชนส่วนมากไม่มเีงินไปรกัษา โดยสมยันัน้ผูย้ากไร้ทีเ่จบ็ป่วย 

จะได้รับการสงเคราะห์ในการรักษาพยาบาลตามดุลยพินิจของ
โรงพยาบาลนั้น ๆ คนที่มาขอรับการสงเคราะห์เช่นนี้ในอดีต 
จงึเหมอืนคนทีต้่องคลานเข่าเข้ามาขอความเหน็ใจ ซึง่เป็นระบบ
ที่ท�าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้
รฐัธรรมนญูฉบับประชาชนปี 2540 ตนจงึได้ร่วมกับนายแพทย์สงวน 
นิตยารัมภ์พงศ์และท่านอื่น ๆ ผลักดันให้เกิดระบบหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาตเิพือ่ให้คนทกุคนสามารถเข้าถึงการรกัษาพยาบาล
ได้ กระทั่งเกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ระบบ 30 บาท
รกัษาทกุโรค ขึน้ในปี 2545 และพฒันาเป็นระบบบตัรทองในเวลา
ต่อมา อันท�าให้การรักษาพยาบาลกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนทุกคนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
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ภาพกิจกรรม

กสม. ร่วม คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรมวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ภาคเหนือ

กสม. ร่วม มอ.ปัตตานี จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้าน 
สิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ภาคใต้ตอนล่างและจ.ชายแดนใต้

กสม. ร่วม คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กสม. ร่วม มรภ.เพชรบุรี จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ภาคตะวันตก 

 วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีวรรณ 
จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิง
ปฏบิตักิารวทิยากรกระบวนการด้านสทิธมินษุยชน เพือ่การน�า
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานไปประยกุต์ใช้” จดัโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครู อาจารย์ จากโรงเรียน
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนท่ี 
17 จังหวัดภาคเหนือ จ�านวน 77 คน โดยมี นางประกายรัตน์  
ต้นธรีวงศ์ และนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ เข้าร่วม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

     วนัท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 
2563 นายสมณ์ พรหมรส  
ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
แห่งชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการ 
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน
เปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้าน 
สทิธมินษุยชน เพือ่การน�าคูม่อืการจดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชน 
ศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้” จัดโดย 
กสม. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) โดยมี 
กลุ่มเป้าหมายคือครู อาจารย์ จากโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 45 คน ในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ตรัง 
สงขลา สตูล พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก โฮเตล อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     วนัที ่24 - 25 กุมภาพนัธ์ 
2563 นางประกายรัตน์ 
ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิ
มนษุยชนแห่งชาต ิในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ
อ� านวยการศูนย ์ศึ กษา
และประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือ เป็นประธานเปิด “การอบรมเชงิปฏบิตักิารวทิยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการน�าคู่มือการจัดการ
เรียนรู ้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้” จัดโดย กสม. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยมกีลุม่เป้าหมายคอืคร ูอาจารย์ จาก
โรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ�านวน 84 คน ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 วนัที ่27 - 28 กมุภาพันธ์ 2563 นางฉตัรสดุา จนัทร์ดียิง่  
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิในฐานะประธานคณะกรรมการ
อ�านวยการศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชน ภาค
ตะวันตก เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการด้านสทิธมินษุยชน เพือ่การน�าคูม่อืการจดัการเรยีนรู ้
สทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานไปประยกุต์ใช้”  
จัดโดย กสม. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีกลุ ่มเป้าหมายคือครู 
อาจารย์ จากโรงเรยีนตัง้แต่ระดบัปฐมวัยจนถึงระดบัมัธยมศกึษา 
ตอนปลาย จ�านวน 45 คน ในพืน้ที ่8 จงัหวดัภาคตะวนัตก ได้แก่ 
สพุรรณบุร ีนครปฐม เพชรบุร ีกาญจนบุรี สมทุรสงคราม ราชบุรี 
สมทุรสาคร และประจวบครีขัีนธ์ โดยม ีนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ 
กรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิเข้าร่วม ณ โรงแรมเบย์ วนิโดว์ 
แอท ซี อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

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

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรสาร 0 2143 9575 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization) ร ่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่ง

สหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (UNICEF) และวารสารการแพทย์

แลนเซท็ (The Lancet) เผยแพร่ผลการวจิยัในหวัข้อ “อนาคต

ของเยาวชนโลก” โดยจดัอันดบัความเป็นไปได้ท่ีประเทศต่าง ๆ   

180 ประเทศทั่วโลก จะเป็นสถานที่เพื่อการเติบโตขึ้นอย่าง 

มอีนาคตทีส่ดใส การจดัอนัดบัพจิารณาจากปัจจยัเกีย่วกบัภาวะ

สขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ด ี คือ การศกึษา ภาวะโภชนาการ 

อัตราการเสียชีวิตของเด็ก และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ 

อตัราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลจากการวิจัยชี้ชัดว่า 

ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีทั้งสุขภาวะที่เหมาะสม และ 

มีสภาพแวดล้อมที่ดีพอให้เยาวชนเติบโตได้อย่างมีอนาคต

ที่สดใส

ส่วนการจดัอนัดบัในประเดน็ “ความรุง่โรจน์ของเดก็” 

ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดสามประเทศแรก ได้แก่ 

นอร์เวย์ เกาหลีใต้ และเนเธอร์แลนด์ ขณะที่ประเทศไทยอยู่

ในอันดับที่ 64 เป็นรองเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย คือ เวียดนาม 

มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตามล�าดับ 

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเด็กก�าลังเผชิญภัยคุกคาม 

ต่อชีวิตและความเป็นอยู ่ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ และโฆษณาที่กระตุ ้นการบริโภคอาหารที่ 

ไม่เหมาะสม คือ อาหารจานด่วน น�้าอัดลม และเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ และยังมีข้อแนะน�าเพิ่มเติมว่า ทุกประเทศต้อง

ก�าหนดนโยบายใหม่ ๆ  เพือ่ลงมอืสร้างความเปล่ียนแปลงอย่าง

แท้จริง และควรมกีารลงทุนในทุกภาคส่วนเพ่ือปกป้องสขุภาพ

และสิทธิของเยาวชน อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ประเทศ 

มสีขุภาวะและสภาพแวดล้อมทีดี่พอให้เยาวชนเติบโตได้อย่าง

มีอนาคตที่สดใส

องค์การอนามัยโลกเผยผลวิจัย
เด็กยุคใหม่เส่ียงมีอนาคตท่ียากล�าบาก


