
ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เปิดรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยปี ๒๕๖๑  
(ตอนท่ี ๑) 

มุมสะท้อน

กสม. จัดงานประกาศเกียรติยศ  
“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำาปี ๖๒  
เนื่องในวันสตรีสากล
กสม. แนะรัฐบาลกำาหนด “พาราควอต” เป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๔ 
ห้ามผลิต นำาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

สหภาพยุโรปสนับสนุนงบ ๘๒ ล้านบาทช่วยยูนิเซฟ - 
คุ้มครองเด็กโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

ภาพกิจกรรม
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เปิดรายงาน ผลการประเมินสถานการณ ์
ด้านสิทธมินุษยชนของไทย ปี ๒๕๖๑ (ตอนที่ ๑)

ส่วนที่ ๑ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 ๑.๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

	 ในปี	 ๒๕๖๑	 หลังมีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ	 ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม	 รัฐได้ 

จัดท�าร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)	และมีการ

จัดท�าร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	 เพื่อเป็น

หลกัประกนัว่าประชาชนจะได้รบัความยติุธรรมโดยไม่ล่าช้า	รวมทัง้มกีารด�าเนนิการอืน่	ๆ 	เช่น	การ

แก้ไขประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาทีเ่พิม่ดลุยพนิจิแก่เจ้าพนกังานหรอืศาลในการปล่อย

ตวัชัว่คราวโดยไม่มปีระกนัเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่จ�าเลยหรือผู้ต้องหาจนเกนิควร	อย่างก็ดี	ในปี	๒๕๖๑	 

 มีสถานการณ์ที่น่าห่วงใย	๒	ประการ	 ได้แก่	 ประเด็นโทษประหารชีวิต	 ซึ่งมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิต 

เมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๑	และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม	ซึ่งสะท้อนผ่านงานส�ารวจความคิดเห็น

ของเอกชนและการแสดงออกของประชาชนต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้จัดท�ารายงาน 
ผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ โดย 
จัดวางท�ากรอบการประเมิน การกล่ันกรองข้อเท็จจริง และการประมวล 
ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นอย่างเป็นระบบ ผ่านการรวบรวมสืบค้น 
จากแหล่งต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาส�าหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์
ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๔ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) การประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (๒) การประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (๓) การประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ ่ม และ (๔) การประเมินสถานการณ ์
ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๓ ประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย มุมมองสิทธ์ิฉบับน้ี 
ขอน�าเสนอการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๒ ส่วนแรก  
สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้  

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง - สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 มุมมองสิทธิ์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  

ขอเร่ิมต้นด้วยการน�าเสนอรายงานผลการประเมิน

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย ปี ๒๕๖๑  

(ตอนที่ ๑) จัดท�าโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ (กสม.) โดยฉบับนี้ได้น�าเนื้อหาในส่วน 

ที่เก่ียวข้องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

มาน�าเสนอ

 ต่อด้วยสาระจากเวทวีนัสตรสีากล ๘ มนีาคม 

และการประกาศเกียรติยศ “ผู ้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน” ประจ�าปี ๒๕๖๒ ตามด้วยสาระ 

จากรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณี กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลให้ก�าหนด  

“พาราควอต” ซึ่งเป็นสารเคมีป้องกันและก�าจัด

ศัตรูพืชที่ใช้ในภาคการเกษตร เป็นวัตถุอันตราย 

ชนิดที่ ๔  โดยห้ามผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว ้

ในครอบครอง ปิดท้ายด้วย ข่าวสารความเคลื่อนไหว 

ทีน่่าช่ืนใจในแวดวงเครอืข่ายสทิธมินษุยชนระดบัสากล  

กรณสีหภาพยโุรปสนบัสนนุงบประมาณ ๘๒ ล้านบาท  

ให้แก่องค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย เพือ่การด�าเนนิงาน 

ด้านการคุ้มครองเดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการโยกย้าย 

ถิ่นฐานในประเทศไทย

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
 นางอังคณา นีละไพจิตร 
 นางเตือนใจ ดีเทศน์  
 นายชาติชาย สุทธิกลม
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก 
 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
 (รักษาการแทน)

“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 ๑๘ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๑.๒ การกระท�าทรมานและการบังคับสูญหาย 

	 รัฐได้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ 

ลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	 (CAT)	และเพื่อรับรองการด�าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	 (CPED)	 ที่ประเทศไทยได้ลงนามเมื่อเดือนมกราคม	 ๒๕๕๙	 โดยได้จัดรับฟัง

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	....	และเมื่อวันที่	

๒๐	ธันวาคม	๒๕๖๑	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาต่อไป	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท�าทรมานและ 

ถูกบังคับให้สูญหายด้วย	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีประเด็นที่น่าห่วงกังวล	 ได้แก่	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการทรมานฯ	 ยังมีบางฝ่ายเห็นว่าควรถอดหลักการส�าคัญบางประการตามอนุสัญญา	 CAT	 โดยเฉพาะหลักการ 

ไม่สามารถผ่อนปรนได้และหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายออกจากร่างพระราชบัญญัติฯ	 นอกจากนี้	 ในป	ี ๒๕๖๑	

กสม.	ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการท�าร้าย/กระท�าทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ	จ�านวน	๒๐	ค�าร้อง	ด้วย



3ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

 ๑.๓ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
	 ในภาพรวมพบว่า	 ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง	รฐัได้ใช้กลไกตามปกตมิากขึน้	กล่าวคือ	 
เป็นการด�าเนินงานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายมากกว่า 
เจ้าหน้าทีท่หาร	พร้อมน�ายทุธวธิป้ีองปราม	ระงบั	ยบัยัง้ความรนุแรง 
มาปรับใช้ในการเผชิญเหตุต่าง	ๆ	มากยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ดี	กสม.	
ยังมีข้อห่วงกังวลในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศ/
ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 หรือกฎหมาย 
ท่ีออกตามมาตรา	๔๔	ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	 
(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	ทีส่่งผลกระทบต่อสทิธมินษุยชน	 
เสรีภาพสือ่	รวมถงึเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็	การชมุนมุ 
โดยสงบและปราศจากอาวุธของภาคประชาสงัคม	องค์กรชมุชน	 
และภาควิชาการต่าง	 ๆ	 นอกจากนั้น	 ยังพบการใช้ดุลพินิจ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ของ
เจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 รวมถึงมีการจับกุม
กลุม่ทีแ่สดงความเหน็ต่างจากรฐัในความผดิตามพระราชบญัญตัิ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และ
ตามมาตรา	 ๑๑๒	 ของประมวลกฎหมายอาญา	 ซึ่งถูกมองว่า 
อาจเข้าข่ายเป็นการด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน	หรือ	SLAPP	

ส่วนท่ี ๒ สิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
 ๒.๑ สิทธิทางการศึกษา 
	 ภาพรวมพบว่า	 ในปี	๒๕๖๑	รฐัมคีวามพยายามในการ
ปฏรูิปการศกึษาตามทีก่�าหนดในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	
พุทธศักราช		๒๕๖๐	เช่น	การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
เดก็ปฐมวยั	พ.ศ.	....	การวางมาตรการในการลดความเหลือ่มล�า้ 
ทางการศึกษาโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศกึษาเพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนยากจนให้เข้าถงึการศกึษา
และยกระดับการศึกษาผ่านการพัฒนาครู	 นอกจากนี้	 ยังม ี
การใช้เทคโนโลยศีกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมและสารสนเทศด้วย	
อย่างไรก็ตาม	 ยังพบอุปสรรค	 เช่น	 การเข้าถึงการศึกษาของ
กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กลุ่มเด็กยากจนและยากจนพิเศษ	และ
เด็กกลุม่ด้อยโอกาสอืน่	ๆ 	ขณะทีผ่ลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ	๕๐	
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษายังคงเป็นปัญหาส�าคัญ	

 ๒.๒ สิทธิด้านสุขภาพ
	 รัฐมีความพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ 
ในการรับบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงตามแผนปฏริปูประเทศ 
ด้านสาธารณสุขหลายประการ	 เช่น	 การกระจายอ�านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินโดยภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ด�าเนินการ	 การดูแลประชากรบางกลุ่มท่ีมีอุปสรรคในการ 
เข ้าถึงสิทธิด ้านสุขภาพ	 ท้ังผู ้ ไม ่มีสถานะทางทะเบียน	 
พระสงฆ์	ผูต้้องขงั	และผูม้รีายได้น้อยทีขึ่น้ทะเบยีนและถอืบตัร
สวัสดิการแห่งรัฐ	 ๑๑.๔	 ล้านคน	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีประชาชน 
บางกลุ่มทีม่ข้ีอจ�ากดัในการใช้สิทธด้ิานสุขภาพ	เช่น	ประชากร
ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีช่ายแดน	หรอืพืน้ทีท่รุกนัดาร	รวมถงึในพืน้ที	่
๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 บุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ	 พระสงฆ์
และผู้ต้องขังจ�านวนหนึ่ง	และแรงงานเคลื่อนย้าย	(มีและไม่มี
สัญชาติไทย)	 และมีสถานการณ์
ที่ยังน่ากังวล	เช่น	การตั้งครรภ์
ของวัยรุ ่น	 การควบคุมดูแล
การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
ซึ่งยังขาดนโยบายและกลไก
ทางกฎหมายท่ีสอดคล้องกับมิติ
สุขภาพ	เป็นต้น	
 ๒.๓ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
	 รัฐมีการด�าเนินการใน	๔	ด้าน	ได้แก่	 (๑)	การจัดท�า 
แผนปฏบิติัการระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน	(NAP)	
(๒)	การให้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาการละเมดิสิทธมินษุยชน 
ข้ามพรมแดน	 (๓)	 การส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ 
เอกชนด�าเนินการตามหลักการชี้แนะว ่าด ้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 (UNGPs)	และน�าเครื่องมือ
การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 (HRDD)	
มาปรับใช้	และ	(๔)	ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติ	 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง	ทั้งนี้	 
ยงัพบปัญหาอปุสรรค	เช่น	การขาดกลไกควบคมุ	ก�ากแัละดแูล

ทั้งเชิงบังคับและ/หรือตามสมัครใจ 
ต่อการด�าเนินการของธรุกจิข้ามพรมแดน	
และการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิ-
มนุษยชนอันเนื่องมาจากการกระท�า 
ทางธุรกิจด้านอื่น	 ๆ	 ท่ีนอกเหนือ 

จากการเยียวยาด้านการเงิน	

ตดิตามอ่าน	“เปิดรายงานผลการประเมนิสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๖๑	 
(ตอนที	่๒)”	ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของบุคคลรายกลุ่ม 
และรายประเด็นข้อห่วงใยได้ในมมุมองสทิธิฉ์บบัหน้า	
หรือ	 อ่านรายงานฯ	 ฉบับเต็มทางออนไลน์ได้ที่ 



ถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดใีนลกัษณะทีเ่ป็นการฟ้องร้องเพือ่ปิดปาก
หรือฟ้องร้องเพื่อกลั่นแกล้ง	 ดังที่เรียกกันว่า	 “การด�าเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ 
	 (Strategic	 Lawsuits	 Against	 Public	 Participation	 -	
SLAPP)”	 มากข้ึน	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู ้หญิง 
นักปกป้องสิทธิฯ	 ในฐานะที่พวกเธอเป็นแม่	 ภรรยา	 และลูก	 
ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของครอบครัว	ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	
ซึ่งหากปล่อยให้มีการฟ้องร้องเช่นนี้มากขึ้น	 จะท�าให้เกิด
การสูญเสียคุณค่าที่ส�าคัญของหลักประชาธิปไตย	คือ	 คุณค่า
ของการคุ้มครองและการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
	 นางอังคณา	 กล่าวต่อว่า	 ในโอกาสวันสตรีสากล	 
ตนในฐานะ	 กสม.	 และผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ	 ตระหนัก
ถึงคุณค่าของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ	 ทุกคน	 จึงเห็นควร
ยกย่อง	เชิดชู	ผู้หญิงที่มีบทบาทส�าคัญในการต่อสู้เพื่อปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนที่อยู ่ ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก	 และ 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจ�ากัด	 เรื่องราวความกล้าหาญ
ของพวกเธอจากการสร้างคุณูปการแก่สังคมในการท�าให้เกิด
กลไกการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ในวันนี้จะเป็นแบบอย่างที่คนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้และจดจ�า
ต่อไป
 รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง  ศรีสนิท รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวปาฐกถา	เรื่อง	“มาตรการคุ้มครองผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	 สรุปว่า	 ในบรรดาสิทธิทั้งหลาย	
อยากให้ทุกท่านให้ความส�าคัญกับ	 “สิทธิเด็ดขาด”	 หรือ	
“สิทธิที่ไม่อาจถูกพรากไปได้”	ซึ่งหมายถึง	สิทธิที่ติดตัวเรามา
แต่ก�าเนิด	 โดยที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะมาละเมิดสิทธิเหล่านี้
ของประชาชนไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด	 อันเป็นสิทธิ

 ๘ มีนาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล”   
(International Women's Day) เหตุท่ีวันน้ีถูกก�าหนด
ให้เป็นวันของผู้หญิงทุกคน สืบเน่ืองมาจากในวันน้ีเม่ือปี  
ค.ศ. ๑๘๕๗ (พ.ศ. ๒๔๐๐) แรงงานหญิงในโรงงานทอผ้า  
รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาได้พากันลุกขึ้นมาประท้วง 
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการจ้างแรงงานหญิง 
จากนายจ้างเป็นครั้งแรก แม้การประท้วงครั้งนั้นจะเป็นผล
ให้แรงงานหญิงกว่าร้อยคนต้องเสียชีวิตจากการถูกลอบ 
วางเพลิงเผาโรงงานท่ีพวกเธอน่ังชุมนุมกันอยู่ แต่ความ 
กล้าหาญและเสียสละชีวิตในครั้งน้ันของพวกเธอ ท�าให ้
ผู้หญงิในยคุหลงัได้รบัสิทธแิละความเสมอภาคทีทั่ดเทียมชาย 
มากขึ้น ดังน้ัน วันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันท่ีผู้หญิง
ท่ัวโลกร่วมเฉลิมฉลองต่อความเสมอภาคท่ีได้รบัและระลกึถงึ
วีรกรรมของบรรพสตรีที่เสียสละเพื่อผู้หญิงรุ่นหลังทุกคน 
	 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหญิงผู้กล้าเนื่องในวันสตรี
สากลประจ�าปี	๒๕๖๒	นี	้ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตจิงึได้จดังานวนัสตรสีากล	๘	มนีาคม	และการประกาศ
เกียรติยศ	 “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	 ประจ�าปี	
๒๕๖๒	ขึ้น	เมื่อวันที่	๗	มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร	โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้	
 นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต	ิ กล่าวเปิดงานว่า	 หลายปีที่ผ่านมาในประเทศไทยมี
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนทั้งหญิงและชายถูกสังหาร	
ถกูอุ้มหาย	ถกูท�าร้าย	หรอืถกูคกุคาม	รวมถงึการคกุคามทางเพศ	
ซึ่งส่วนมากรัฐไม่สามารถน�าตัวผู ้กระท�าผิดมาลงโทษตาม
กฎหมายได้	และบ่อยครัง้ทีม่กีารน�าเรือ่งเพศสภาพมาลดทอน
ศกัดิศ์รแีละคณุค่าความเป็นมนษุย์ของผูห้ญงินกัปกป้องสิทธฯิ	
แต่ในปัจจบุนัรปูแบบการคกุคามได้เปลีย่นไป	นกัปกป้องสิทธฯิ	
ซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงมักเผชิญการคุกคามทางกฎหมาย	 โดย

กสม. จัดงานประกาศเกียรติยศ 
“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

เนื่องใน วันสตรีสากล - เรียกร้องคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ 

ที่ถูกฟ้องกลั่นแกล้งจากการต่อสู้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



ส�าคัญที่กติการะหว่างประเทศ 
ว ่าด ้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง	 (ICCPR)	 ข้อ	 ๔	
ก�าหนดไว้	 ได้แก่	 สิทธิท่ีจะไม่ถูก
ท�าให้เสียชีวิตนอกกฎหมาย		สิทธิ
ท่ีจะไม่ถูกทรมาน	 สิทธิที่จะไม่ถูก
บังคับให้สูญหาย	 สิทธิที่จะไม่ถูก
เอาเป็นทาสหรือถูกปฏิบัติอย่าง
ทาส	 สิทธิที่จะไม่ถูกจ�าคุกเพียงเพราะไม่มีเงินช�าระหนี้	 สิทธ ิ
ที่จะไม่ถูกกฎหมายให้โทษย้อนหลัง	 และสิทธิในความคิด 
ความเชื่อทางศาสนา	
	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้ช่วยเหลือประชาชน 
ในการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดและสิทธิด้านต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบัน
ล้วนต้องประสบกบัภยัมากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ต้องเผชญิ 
กับการคุกคามแบบใหม่	คือ	การถูกฟ้องเพื่อปิดปาก	(SLAPP)	
ในคดีอาญาและคดีแพ่ง	 การฟ้องหมิ่นประมาท	 ซึ่งเป็นการ
บัน่ทอนก�าลงัใจในการท�างานของนกัปกป้องสทิธฯิ	อย่างไรกดี็	 
ในคดีอาญาที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกแกล้งฟ้องฐาน
หมิ่นประมาท	 ยังมีทางออกของกฎหมายที่จะช่วยเหลือได้
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๒๙	 (๓)	ซึ่งให้หลักว่า	 
ผู ้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต	 ติชม
ด้วยความเป็นธรรม	 อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท�า	 
หากเพื่อประโยชน์สาธารณะให ้ถือว ่าไม ่ความผิดฐาน 
หมิ่นประมาท		
	 นอกจากนี	้เม่ือเดอืนกมุภาพนัธ์	๒๕๖๒	ท่ีผ่านมา	ได้มี
การบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา	มาตรา	
๑๖๕/๒	ที่แก้ไขใหม่	โดยมีหลักส�าคัญที่เปลี่ยนไป	คือ	จากเดิม 
ในช้ันไต่สวนมูลฟ้อง	 ศาลจะฟังพยานหลักฐานจากฝ่ายโจทก์ 
ฝ่ายเดยีว	 โดยจ�าเลยไม่สามารถแถลงข้อเท็จจรงิและน�าพยาน
หลักฐานขึ้นต่อสู้ได้	 ซึ่งเมื่อศาลประทับรับฟ้อง	 และมีการ 
ออกหมายจับ	 จ�าเลยจะต ้องรอประกันตัวในภายหลัง	 
แต่กฎหมายใหม่แก้ไขมาตราดังกล่าวให้ในชั้นไต่สวนมูล
ฟ้องโจทก์และจ�าเลยสามารถแถลงข้อเท็จจริงและย่ืนพยาน 
หลักฐานได้เช่นเดยีวกนั	หากเป็นกรณทีีน่กัปกป้องสทิธมินษุยชน
ที่ถูกฟ้องร้องเป็นจ�าเลยฐานหมิ่นประมาทก็สามารถต่อสู้ได้
ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่า	 ความเห็นหรือข้อมูลท่ีได้แสดงต่อ
สาธารณะเป็นไปโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะ	ตามหลัก
ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๓๒๙	 (๓)	 และขอให้ศาล

ยกฟ้องได้	 	ซึ่งจะเป็นทางออกหนึ่งในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนตามกลไกของกฎหมาย		
	 Ms.	 Katia	 Chirizzi	 รองผู้แทนภูมิภาค	 ส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนประจ�า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กล่าวว่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
นักปกป้องสิทธิฯ	 ที่เป็นผู้ชายแล้ว	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ
ต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีมีพื้นฐานทางเพศสภาพ	 รวมทั้ง
มีความเส่ียงเพ่ิมขึ้นที่จะเผชิญกับอคติ	 การกีดกัน	 การตีตรา
จากบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	 ตลอดจน 
การเหมารวมต่อบทบาทและสถานภาพของผู้หญิงในสังคม	
โดยในบรรดาผู้ทีไ่ด้รับการเชดิชเูกยีรติในวนันี	้หลายคนถกูฟ้อง
ร้องด�าเนินคดีโดยรัฐและทุน	ซึ่งถือเป็นโชคร้ายที่กระบวนการ
ยตุธิรรมได้ถกูใช้เพือ่ท�าร้ายหรอืคกุคามผูห้ญงินกัปกป้องสทิธฯิ	 
ส�านกังานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตเิพือ่สทิธมินษุยชนฯ	 
ตระหนักถึงบทบาทของผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ	 รวมทั้ง 
นกัปกป้องสทิธฯิ	ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ	โดยพร้อมท่ีจะ
สนับสนุนพวกเธอเหล่านี้ในทุกวิถีทางต่อไป
	 อน่ึง	ผู้ได้รับการประกาศเกยีรติยศ	“ผูห้ญงินกัปกป้อง 
สทิธมินษุยชน” ประจ�าปี	๒๕๖๒	น้ีประกอบด้วย	(๑) เครอืข่าย 
ผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน	 ผู้ปกป้องสิทธิชุมชนจากผลกระทบ 
ของโครงการสร้างโรงน�้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล	 จังหวัด
สกลนคร	(๒) เครอืข่ายสตรม้ีงในประเทศไทย	ผูต่้อสู้กับปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวจากวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่น 
(๓) เครอืข่ายปกป้องสทิธิผู้หญงิมสุลมิในจงัหวดัชายแดนใต้  
ผูท้�างานในประเดน็การยตุคิวามรุนแรงในครอบครวั	(๔) มลูนธิิ
ผู้หญิง องค์กรที่ท�างานด้านสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงพม่ามุสลิม (๕) นางสาวสุธาสินี  แก้วเหล็กไหล  
ผู้ประสานงานเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ	 (MWRN)	
และ	(๖) นางพะเยาว์  อัคฮาด	แม่ผู้เรียกร้องความยุติธรรม
ส�าหรบัเหยือ่รวมทัง้ลกูสาวของเธอเองทีถ่กูสงัหารในเหตกุารณ์
สลายการชุมนุมเมื่อวันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๓๓	

5ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒



กสม. แนะรัฐบาลก�าหนด “พาราควอต” 
                              เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  

            ห้ามผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 เดอืนท่ีผ่านมา นายวสั ติงสมิตร  ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมสหพันธ์
องค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู ้บริโภค ย่ืนหนังสือต่อ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบ
การต่ออายุใบส�าคญัการข้ึนทะเบยีนวตัถอัุนตรายพาราควอต  
(paraquat)  ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ โดยไม่รอผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายท่ีอาจ 
มีการประกาศห้ามใช้ และขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรายพาราควอต 
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่ห้ามมิให้มีการผลิต น�าเข้า  
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เน่ืองจากเป็นสารท่ีส่งผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อมและก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน นั้น
	 กสม.	ได้พจิารณาข้อเทจ็จรงิจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	
เอกสารทางวิชาการ	 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้แทน
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ตลอดจนข้อกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน
ทีเ่กีย่วข้องเหน็ว่า	แม้การด�าเนินการของกรมวชิาการเกษตรจะ
เป็นไปตามขัน้ตอนและกระบวนการทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ
วัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	แต่การใช้พาราควอตเป็นสารเคม ี
ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรเป็นปัญหา 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการด�ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน	 เพราะทุกฝ่าย 
เห็นพ้องกันว่าพาราควอตมีความเป็นพิษโดยตัวของสารเคมี
และการใช้พาราควอตในภาคการเกษตรมีความเกี่ยวพัน
โดยตรงต่อสุขภาพอนามัย	 และวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป	 จึงเป็นหน้าที่ของรัฐท่ีจะต้องด�าเนินการให้
ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยและได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง
จากอันตรายของพาราควอต	 รวมถึงสารเคมีทางการเกษตร
ชนิดอื่นด้วย	 อีกทั้งรัฐต้องด�าเนินการเพื่อให้เกิดการเยียวยา 
ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมาย	 เมื่อปรากฏว่าการใช้
สารเคมดีงักล่าวก่อให้เกดิผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	 ขณะเดียวกันต้องช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างปลอดภัย	 ผลผลิต 
มีปริมาณและคุณภาพสูง	 ด้วยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และ/
หรือเทคโนโลยีชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
		 แม้การใช้พาราควอตในภาคการเกษตรจะเป็นเสรภีาพ
ในการประกอบอาชีพ	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๔๐	 อย่างไรก็ตาม	 มาตรา	 ๕๕	

บัญญัติให้รัฐต้องดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี	
สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	
สังคม	และวัฒนธรรม	(ICESCR)	ข้อ	๑๒	วรรคหนึ่ง	ที่ก�าหนด
ให้รัฐภาคแีห่งกติกานีรั้บรองสิทธขิองทกุคนทีจ่ะมสุีขภาพกาย
และสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้	ดังนั้น	เพื่อให้ 
การแก้ไขปัญหาการใช้พาราควอตในภาคการเกษตรในระยะยาว 
ท่ีจะน�ามาสูค่วามยัง่ยนืในทุกมติ	ิ	กสม.	จงึเหน็ควรให้มข้ีอเสนอแนะ 
มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน	 
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือ
ค�าส่ังใด	 ๆ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อ 
คณะรฐัมนตร	ี	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		และคณะกรรมการ 
วัตถุอันตราย	ดังนี้		
 ๑. คณะกรรมการวัตถุอันตราย	 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ควรก�าหนด
ให้พาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	๔	ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๑๘	โดยห้ามมิให้มีการผลิต	
การน�าเข้า	การส่งออก	หรือการมีไว้ในครอบครอง	
 ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรแก้ไขปัญหา 
การใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนดิในระยะยาวโดยการจดัท�า 
มาตรการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้
หรือการเลิกใช้สารเคมีทุกชนิดในภาคการเกษตรที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	 ในขณะเดียวกันจะต้องพัฒนา 
ทางเลือกด้านสารชวีภาพและเทคโนโลยชีวีภาพเพ่ือการเกษตร
ที่ยั่งยืนส�าหรับเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจริงจัง		
 ๓. คณะรัฐมนตรี	ควรจัดให้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วย
การควบคุมสารเคมีทางการเกษตร	โดยพิจารณาประกอบร่าง
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัจากการใช้สารป้องกนัและก�าจัด
ศัตรูพืช	พ.ศ.	….	ที่จัดท�าโดยคณะท�างานขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ	 กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย	ภายใต้
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติ	 ร ่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขและองค์กร 
ภาคประชาสังคม

 



กสม. แนะรัฐบาลกำาหนด “พาราควอต” 
                              เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  

            ห้ามผลิต นำาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง

7ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม

	 วนัท่ี	๑๔	มนีาคม	๒๕๖๒	นายวสั ตงิสมิตร ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และนายโสพล จริงจิตร 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประชุมหารือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 ในประเดน็การสร้างความร่วมมอืในการพฒันาและเผยแพร่ความรู้ด้าน	
“การบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติ	คอรปัชัน่	และการฟอกเงิน	 เพือ่มิให้ละเมิดสทิธิมนุษยชน	 
ซึง่รวมถึงผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการทางธรุกิจ”	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ

 วนัที	่๒๗	มนีาคม	๒๕๖๒	นายวสั ตงิสมติร	ประธานกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาต ินางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ  

กสม. หารือร่วมภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ เตรียมถ่ายทอดความรู ้
การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

กสม. ร่วม สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรสิทธิมนุษยชน
สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พร้อมด้วย 
นายโสพล จรงิจติร เลขาธิการคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต	ิและนางสาวรตญา กอบศริกิาญจน์	รองเลขาธกิาร 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิเข้าร่วมพิธปีฐมนเิทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักบริหาร
ระดบัสงู	รุน่ที	่๑	จดัโดย	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า	ณ	สถาบันพระปกเกล้า	ทั้งนี้	
หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู ้ 
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
ภาคส่วนต่าง	ๆ	ซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ขององค์กรในสังคม	 อันจะท�าให้การสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นในสังคมไทย

	 วันที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร	 เลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในฐานะผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ลงนามในบันทึกความร่วมมือส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชน	 ระหว่าง	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 กับสถาบันนโยบายศึกษา	 ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
นโยบายศึกษา	 โดยมีนางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้อ�านวยการสถาบันนโยบายศึกษา	 
เป็นผู้ลงนามในนาม	สถาบันนโยบายศึกษา	โอกาสนี ้นายวัส ติงสมิตร	ประธานกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิให้เกยีรตเิป็นประธานในพธีิลงนาม	โดยนางสาวรตญา กอบศริกิาญจน์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ร่วมลงนามเป็นพยาน	ณ	ห้องเสวนา	
ชั้น	๖	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำานักงาน กสม. ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันนโยบายศึกษา 

	 วันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๖๒	นายวัส ติงสมิตร	ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ	นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  
นางเตือนใจ ดีเทศน์ และนายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิพร้อมด้วยนายโสพล จรงิจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แห่งชาต	ิร่วมประชมุหารอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณะกรรมาธกิารการเมอืง	
สภานิติบญัญตัแิห่งชาต	ิน�าโดย นายกล้านรงค์ จนัทกิ	ประธานคณะกรรมาธกิาร
การเมือง	 ในประเด็นการท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ณ	ห้องประชุม	๗๐๙	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๖-๗ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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

สหภาพยุโรปสนับสนุนงบ ๘๒ ล้านบาท
ช่วยยูนิเซฟ - คุ ้มครองเด็กโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

	 วั นที่ 	 ๑๒ 	 มี น าคม 	 ๒๕๖๒	 สหภาพยุ โรป	 

องค์การยูนิเซฟ	 และรัฐบาลไทย	 ได้ประกาศความร่วมมือ 

ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก 

การโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย	 โดยสหภาพ

ยุโรปได้สนับสนุนงบประมาณจ�านวน	 ๒.๓	 ล้านยูโร	 หรือ 

ประมาณ	 ๘๒	 ล้านบาทให้แก่องค์การยูนิเซฟ	 ประเทศไทย 

ในการด�าเนินงานเป็นระยะเวลา	 ๓	 ปี	 เพื่อเสริมสร้าง 

ความเข ้มแข็งต ่อนโยบายและการปฏิ บัติการส�าหรับ 

เด็กข้ามชาติ	 หรือเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	 และเด็กไร้สัญชาติ 

ในประเทศไทย

	 องค์การยนิูเซฟ	ระบวุ่า	แม้ประเทศไทยจะมกีฎหมาย

และนโยบายทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ทกุคนรวมถงึเดก็ข้ามชาติหรือ

เด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยได้เข้าถึงบริการ 

ขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็น	 ทั้งในด้านการศึกษา	 สุขภาพ	 และ 

การคุ้มครองเด็ก	แต่ในทางปฏิบัติ	เด็กกลุ่มนี้จ�านวนมากยังคง 

เผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงบริการเหล่านั้น	 เนื่องมาจาก

สาเหตุหลายประการ	 เช่น	 การถูกเลือกปฏิบัติ	 ความยากจน	

การย้ายถิน่ทีอ่ยูบ่่อยครัง้	บริการทีไ่ม่ครอบคลุม		และการขาด

ความรู้และความตระหนักในการเข้าถึงบริการของรัฐ

	 โดยองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิน่ฐาน

ได้ประมาณการว่า	ในปี	๒๕๖๑	มีเด็กผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

อาศัยอยู่ในประเทศไทยราว	๓๐๐,๐๐๐	 –	 ๔๐๐,๐๐๐	 คน	 

ซึ่งเด็ก	 ๆ	 จ�านวนมากยังไม ่ได ้ลงทะเบียนกับรัฐ	 ทั้งนี	้ 

ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและยูนิเซฟ	 จะช่วย 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กในระดับชาติ	

เพื่อให้เด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เข้าถึงการช่วยเหลือทางสังคม 

และทางกฎหมาย	 นอกจากน้ีความร่วมมือดังกล่าวยังมี 

จุดประสงค์เพื่อยุติการกักตัวเด็กด้วยสาเหตุที่เก่ียวข้องกับ 

การอพยพย้ายถิ่นฐาน	 และมุ่งให้เด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐานและ 

เด็กไร้สัญชาติได้เข้าถึงบริการด้านการศึกษาและการรักษา

พยาบาลเพ่ิมขึ้น	 โดยจะร่วมกับรัฐบาลไทยเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวต่อไป	
ที่มาภาพ : องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย




