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(อ่านต่อหน้า 2)

สิทธิมนุษยชนศึกษากับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ชวนศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
กสม. ส่งมอบ ‘คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้’ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง

มุมสะท้อน

ภาพกิจกรรม

องค์กรด้านเด็กเผยเด็กกว่าร้อยละ 91 
เคยถูกบูลลี่ และส่วนใหญ่คิดตอบโต้เอาคืน 
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สทิธิมนุษยชนศกึษา กับ การพฒันาท่ีย่ังยืน
	 การส่งเสรมิสิทธมินุษยชนเป็นหลกัการส�าคัญท่ีถูกบรรจไุว้ 

ในพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ	 โดย

สหประชาชาติมุ่งหวังให้ประชาคมโลกร่วมกันส่งเสริมการศึกษา 

ด้านสทิธมินุษยชนให้แก่ทกุภาคส่วน	รวมทัง้กลุม่เปราะบางทีเ่สีย่งต่อ 

การถูกละเมดิสทิธมินษุยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ	 

(กสม.)	 เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน 

อย่างเป็นระบบในประเทศไทย	ในระหว่างปี	2560	–	2562	จึงได้

จัดต้ังคณะท�างานด้านส่งเสรมิการเคารพสิทธมินษุยชนเพือ่พัฒนา

งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 โดยด�าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 หน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ครู	อาจารย์	และบุคลากร

ทางการศึกษา	และจัดท�า	‘หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย’	 ได้แก่	 บุคลากรภาครัฐ	 ทั้งในภาค

การศกึษาและกระบวนการยติุธรรม	ภาคธรุกจิ	นกับรหิารระดบัสงู	

นิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	และจัดท�า	‘คู่มือการจัดการ

เรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน’	เพือ่ให้ 

ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียนทั้ง	 

5	ช่วงชั้น	ตั้งแต่ระดับปฐมวัย	ประถมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย	 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 

ตอนปลาย	ข้ึน	โดยเมือ่วนัท่ี	13	มกราคม	2563	กสม.	ได้จัดการสมัมนา 

วิชาการเพื่อเผยแพร่และส่งมอบหลักสูตรฯ	 และคู่มือการจัดการ

เรยีนรูฯ้	ดงักล่าว	ให้แก่หน่วยงานภาครฐั	ภาคธรุกิจ	ภาคการศึกษา	 

ตลอดจนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม	 ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 

บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	

	 ในการนี้	นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี	 ได้

กล่าวปาฐกถาน�าในหวัข้อ ‘สิทธมินุษยชนศึกษา (Human Rights  

Education) กบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (SDGs) ในสังคมไทย’ 

	สรุปได้ดังนี้



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
 (รักษาราชการแทน)
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
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 วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ถือเป็น
วันเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ตระหนักถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากร
ส�าคัญของชาติที่จะมีส่วนสร้างสังคมแห่งสันติสุขในภายหน้า 
โดยเหน็ว่าเดก็และเยาวชนเป็นกลุ่มส�าคัญยิง่ทีค่วรจะได้รบัการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อก้าวสู่สังคม
แห่งสนัตสิขุ ท่ีผ่านมา กสม. จึงได้ร่วมกบัคณะครอูาจารย์ต้ังแต่
ระดับชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดท�า ‘คู่มือการ 
จดัการเรยีนรูส้ทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน’  
เพื่อให้ครูผู ้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้ส่งมอบคู่มือ 
การจดัการเรยีนรูฯ้ ดังกล่าว พร้อมทัง้ ‘หลักสูตรสิทธมินุษยชน 
ศกึษาส�าหรบักลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย’ ส�าหรบัคนทกุกลุม่ 
ในสังคม ให้แก่ทกุภาคส่วน เพือ่ให้เดก็และเยาวชน รวมทัง้คน
ทุกกลุ่มในสังคมได้รับการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
ระบบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ในโอกาสนี้ มุมมองสิทธิ์ 
จึงขอหยิบยกปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนศึกษา 
(Human Rights Education) กับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ในสังคมไทย’ โดยนายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ในวันดังกล่าวเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึง
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกัน
 นอกจากนี้ ในเดือนเดียวกัน กสม. ยังมีการเผยแพร่
และส่งมอบ ‘คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้’ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการบังคับใช้กฎหมายความมัน่คงโดยค�านงึ
ถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ีผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือ
และหลักสตูรต่าง ๆ  ทีก่ล่าวถงึได้ทัง้หมดในมมุมองสทิธิฉ์บบันี้

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 หลักการของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
 ‘สิทธิมนุษยชนศกึษา’	หมายถงึ	การศึกษาเกีย่วกบัสทิธ-ิ

มนุษยชน	แต่ที่น่าสนใจคือ	‘สิทธิมนุษยชน’	คืออะไร	ค�าอธิบาย

เรื่องนี้มีมาก	 แต่งเป็นต�าราได้หลายเล่ม	 และมีการถกเถียงกันมา

ทั่วโลก	 แต่หากจะสรุปให้เป็นความหมายที่สั้นที่สุด	 และไม่มีการ

โต้แย้งก็อาจสรุปได้ว่า	 ‘สิทธิมนุษยชน’	 ตรงกับค�าภาษาอังกฤษ

ว่า	‘Human	Rights’	หมายถึงสิทธิของมนุษย์	ดังนั้นใครก็ตามที่ 

เป็นมนุษย์	คน	ๆ 	น้ัน	จะมสีทิธบิางอย่างถอืก�าเนดิขึน้	มขีึน้	เป็นขึน้	 

และเป็นอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งคน	 ๆ	 น้ันวายปราณ	 โดย 

ไม่ได้เก่ียวกบักฎบตัร	กฎหมายใดมารองรบั	ไม่เก่ียวว่ากฎหมายจะ

คุม้ครอง	ปกป้อง	ขนาดใด	เพยีงใด	เพราะบคุคลเหล่านัน้มสีทิธนิัน้ 

ตลอดอยู่แล้ว	 โดยไม่ต้องค�านึงถึงเพศ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 อาชีพ	

สถานะทางสงัคม	ไม่ว่าจะยากดมีจีน	หรอืความแตกต่างประการใด	 

สิ่งที่อาจจะเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปคือ	 สิทธิเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

และมีขอบเขตเพียงใด	 แต่ถ้าจะยกตัวอย่างกันโดยไม่ขัดเขินแล้ว	 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563 3

สิทธิมนุษยชน	ได้แก่	สิทธิในชีวิต	สิทธิในร่างกาย	สิทธิในทรัพย์สิน	

สิทธิในการนับถือศาสนา	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	 เมื่อ

ธรรมชาตไิด้สร้างมนษุย์	ให้เรามีปาก	เราจึงมสีทิธท่ีิจะพูด	มสีมองเรา	

จงึมีสทิธิทีจ่ะคดิและเลอืกนบัถอืศาสนา	มสีองมอืสองเท้า	จงึมสีทิธิ

ในร่างกาย	เมือ่ท�ามาหากนิเรา	จึงมสีทิธใินทรพัย์สนิ	และสทิธเิหล่า

นีร้ฐัจะต้องคุม้ครอง	ส่งเสริม	ป้องกนั	รักษา	ขณะเดียวกนัเป็นหน้าที่

ของรัฐที่จะต้องออกกฎหมายลูกมาเพื่อรองรับสิทธิมนุษยชน  

หรือภาษากฎหมายเรียกว่า ‘เพื่อให้สมดังสิทธิ’	 ภาษาชาวบ้าน 

เรียกว่า	 ‘เพ่ือให้สิทธิเหล่านั้นเป็นจริง ไม่ใช่เพียงสิทธิใน 

ตัวหนังสือ’	หลักพื้นฐานสิทธิมนุษยชนมีเท่านี้	

ความแตกต่างระหว่าง สทิธมินุษยชน กับ สทิธิตามกฎหมาย

	 ค�าว่าสทิธิมนษุยชนใช้กันอย่างแพร่หลายหลังสงครามโลก

คร้ังทีส่อง	แต่ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านัน้สทิธมินษุยชนจะไม่มี

และไม่เป็นที่รู้จัก	มนุษย์รู้จักสิทธิมนุษยชนมานานนับพันปีแล้ว 

เพียงแต่ในอดีตเราไม่เรียกว่า สิทธิมนุษยชน เราเรียกว่า ‘สิทธิ

ตามธรรมชาติ’ บ้าง สิทธิที่พระผู้เป็นเจ้าให้มาบ้าง ซึ่งเป็นสิทธิ

ที่ไม่ได้ผูกมัดอยู่กับกฎหมาย เพราะกฎหมายอาจจะใจแคบหรือ

ใจกว้าง	 วันหน่ึงนึกจะให้สิทธิ	 ก็เขียนเรื่องสิทธินี้ไว้อย่างหรูหรา	 

วนัหน่ึงแก้กฎหมายก็อาจจะจ�ากดั	ตัดทอนหรอืยกเลกิสทิธินีไ้ป	แต่

สิทธิมนุษยชนนั้นจะถูกกระท�าอย่างนั้นไม่ได้	จะมีหรือไม่มีบัญญัติ

ไว้ในกฎหมาย	 สิทธินี้ก็ยังคงสถิตสถาพรอยู่คู่กับความเป็นมนุษย์	

ไม่ได้อยู่คู่กับกฎหมาย ในขณะที่สิทธิหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะ

กฎหมาย	สิทธิเหล่านั้นนั้นจึงไม่ได้เรียกว่า	‘Human	Rights’	แต่

เรียกว่า	‘Legal Rights’ (สิทธิตามกฎหมาย) เราอาจจะยอมรับ

ท�าใจกบัสิง่ทีก่ฎหมายบญัญัตหิรอืจ�ากดั แต่สิง่ส�าคญัคอืเราต้อง

หวงแหนสิทธิมนุษยชน อันเป็นสิทธิพื้นฐานของเราซึ่งไม่ได้ติด

กับกฎหมาย 

	 สมัยผมเรียนกฎหมายใหม่	 ๆ	 มีการยกตัวอย่างกันใน

ห้องเรียนว่า	หากมีใครผลิตเครื่องยนต์กลไก	หรือผลิตยา	ผลิตสูตร

อาหาร	ส�าเรจ็เป็นผลงานของตน	แล้วมคีนลอกเลยีนแบบความคดิ

นั้นน�าไปผลิตซ�้าหารายได้เป็นของตัวเอง	 ถือว่าผิดกฎหมายหรือ

ไม่	 เราที่เป็นนักเรียนคิดว่าผิดเนื่องจากละเมิดสิทธิทางความคิด 

ของเรา	 แต่กฎหมายไทยในขณะนั้นไม่บัญญัติว่าเป็นความผิด	

ประเทศไทยวันนั้นยังไม่รู้จักค�าว่าสิทธิบัตร	 ขณะท่ีหลายประเทศ

ให้ความคุ้มครองแล้ว	ผมจ�าได้ว่าวันนั้นอาจารย์บอกกว่า	“ถ้าเธอ

จะฟ้องก็ต้องไปฟ้องที่อังกฤษ	 สวิตเซอร์แลนด์	 หรือประเทศใน

ยุโรป	 ซึ่งให้ความคุ้มครองสิ่งเหล่านี้แล้ว”	 แต่วันนี้ต่างกันเพราะ 

กฎหมายยอมรับ	จึงถือว่าเป็นสิทธิ	‘Legal	Rights’	สิทธิเหล่านี้จึง

ไม่ใช่สิทธิมนุษยชน	 เพราะเกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดของมนุษย์		

ถ้าเช่นนัน้แล้วคนสมยัก่อนรูจ้กัสทิธิมนษุยชนได้อย่างไร	คนทีเ่รยีน

กฎหมายจะเข้าใจดีว่าหลักความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมา

นานแสนนาน	 ในสมัยโรมันจักรพรรดิเคยสั่งให้ประหารเด็กทารก

ทกุคนทีต่าสฟ้ีา	เพราะเกรงว่าจะเป็นภยัต่อมนษุย์	ในขณะท่ีทหาร

บุกเข้าบ้านเพื่อกระชากเด็กทารกตาสีฟ้าออกจากอ้อมอกแม่และ 

เง้ือดาบจะประหารเด็กน้ัน	 แม่ของเด็กผวาเข้ามาป้องกันแล้ว 

พดูว่า	“ช้าก่อน	ท่านไม่มสีทิธปิระหารเดก็คนนี	้เราเป็นแม่ของเดก็”	

ทหารตอบว่า	“เรามสีทิธิเพราะเป็นค�าสัง่ของจกัรพรรด”ิ	แม่บอกว่า	 

“ไม่มีสิทธิเพราะกษัตริย์ไม่ได้ให้ก�าเนิดเด็กคนน้ี	 เราเป็นผู้ถนอม	

กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู	คนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้อง	จึงมีสิทธิโดยธรรมชาติที ่

พระผู้เป็นเจ้าให้มา”	 ซ่ึงนี่คือรากฐานความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

ที่รู้จักกันในเวลาต่อมา	

พัฒนาการสิทธิมนุษยชนหลังครามโลกครั้งที่ 2

	 วันนี้สิทธิมนุษยชนพัฒนาไปไกลมาก	 ตั้งแต่ที่มีการ

ประกาศ	 ‘ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน’ (ภายหลัง

เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่	2)	ทั่วโลกก็รู้จักค�า	ๆ	นี้มากขึ้นและ

ต่อมามีกติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติมาขยายความ

ให้ชัดเจนมากขึ้น	ท�าให้สิทธิมนุษยชนถูกแบ่งเป็น	2	กลุ่มใหญ่	ๆ	

ได้แก่	สทิธมินษุยชนทางแพ่งและทางการเมอืง	และสทิธมินษุยชน 

ทางเศรษฐกิจ	 วันนี้สิทธิมนุษยชนจึงแตกแขนงออกไปมาก	 เป็น

สิทธิของผู้หญิง	สิทธิของเด็ก	สิทธิของผู้พิการ	คนชรา	ผู้ใช้แรงงาน	

สื่อมวลชน	 เหล่าน้ี	 คือสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์	 เมื่อหลักมันม	ี

ประวัติมันมี	 จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ	 น่าศึกษา	 เพราะเมื่อใดท่ีเรามี

ความรู้	เราจะเกิดความรู้สึกหวงแหน	ใครจะมาพรากสิทธิจากเรา

ไปไม่ได้	 ต้องสู้กันจนหัวฉีกปีกขาดตายกันไปข้างหนึ่ง	 เพ่ือปกปัก 

รกัษาสทิธแิห่งความเป็นมนษุย์นี	้ในวนันีจ้งึหนัมาส่งเสรมิการศกึษา

และการท�าความเข้าใจกับสิทธิมนุษยชน	



4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การศึกษาสิทธิมนุษยชนอาจจะท�าได้ทั้งในรูปแบบคือ

ห้องเรียนและนอกรูปแบบ	 เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู ้ดลอดชีวิต	 ดังที่เรียกกันว่า	 

‘Lifelong Education’	ขณะเดียวกนัสทิธมินุษยชนไม่ใช่สิง่ทีต้่อง

ก้มหน้าก้มตาเรียนอย่างเดียวแต่ต้องปฏบิติัด้วย	หลกันีต้รงกบัหลกั

ทีพ่ระพุทธเจ้าสอนว่าท�าอะไรกต็ามต้องเริม่จากการศกึษาเล่าเรยีน 

ก่อน	 (ปริยัติ)	 แล้วจึงปฏิบัติ	 จึงจะเกิดปฏิเวท	 คือ	 ผลสัมฤทธิ์	 

การจัดท�าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นผลงานของผู ้รู  ้

หลายฝ่าย	ทั้งนักการศึกษาและนักสิทธิมนุษยชน	ก�าหนดออกมา

เป็นหลกัสตูร	เป็นตุก๊ตา	กระจายออกไปหลากหลายภาคส่วนต่าง	ๆ 	

	 ส�าหรับหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานซ่ึงเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย	

เป็นการสอนเรือ่งสทิธแิก่เด็กอนุบาลสิง่ทีน่่าต่ืนเต้นมาก	เราต้องรูว่้า 

นี่คือพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุด	 ตอนพูดกับเด็กอนุบาลให้เขาเข้าใจ	 

อาจไม่ต้องบอกว่าน่ีคอืสิทธมินษุยชน	อาจจะไม่ต้องสอนตรง	ๆ 	แต่

ต้องพดูให้เขารูจ้กั	เข้าใจ	จงึจะได้รูจ้กัหวงแหน	ปกป้อง	ทะนุถนอม	

เป็นล�าดับ	 หลักเช่นนี้ในต่างประเทศเคยท�ามาก่อน	 ท้ังอินเดีย	

ฟินแลนด์	สวิตเซอร์แลนด์	และหลายประเทศในยุโรป	จนกระทั่ง

สูงขึ้นไปในระดับโรงเรียน	 อาชีวะ	 การศึกษานอกระบบ	แต่หาก

ย้อนมองกลับมาที่ประเทศไทยนั้น จะพบว่าการสอนเร่ืองสิทธิ

ในระดบัชัน้อนบุาลดจูะเป็นเรือ่งใหม่	ซึง่หลักสตูรจะต้องออกแบบ

ให้ดี	สอนให้เป็น	ท�าให้เด็กเข้าใจ	ท่านพุทธทาสได้พูดไว้เมื่อหลาย

สิบปีก่อนว่า	การสอนเรื่องสิทธิ	การสอนเรื่องศีล	เรื่องธรรม	ต้อง

ละเอยีดอ่อน	ใช้ศพัท์ทีไ่ม่เหมอืนผูใ้หญ่	แม้ไปสอนเด็กในช้ันอนุบาล	

ศีลห้าก็สอนได้	แต่ต้องมีวิธีการ	เช่น	ศีลข้อ	1	อย่าบอกตรง	ๆ	ว่า

ห้ามฆ่าสัตว์	เพราะเด็กอาจจะไปท�าร้ายสัตว์แทน	ต้องบอกว่าเมื่อ

ฆ่ากย็งัไม่ได้	การท�าร้ายกผ็ดิด้วย	สทิธมินษุยชนศกึษาต้องสอนกนั

ในท�านองนี้เพื่อให้เด็กเข้าใจ	

สิทธิมนุษยชนศึกษาปัจจัยสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs)

	 นอกจากน้ันยังมีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาใน

กระบวนการยุติธรรมส�าหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	

ทั้งต�ารวจ	 ทนายความ	พนักงาน	 อัยการ	 ผู้พิพากษา	 เจ้าหน้าท่ี

ราชทณัฑ์	เจ้าหน้าทีป่กครอง	ซึง่เป็นผูบ้งัคับใช้กฎหมายต้ังแต่ต้นน�า้	

กลางน�้า	ปลายน�้า		และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับภาค

ธรุกิจ	ซ่ึงหลายคนนึกว่าสทิธิมนษุยชนจะมเีฉพาะข้าราชการ	พ่อค้า

นักธุรกิจไม่มีความเกี่ยวข้อง	แต่แท้จริงแล้วยิ่งท�ามาค้าขายยิ่งต้อง

รู้จกัสทิธมินุษยชน	และยงัมสีทิธมินษุยชนศกึษาส�าหรบันกับรหิาร

ระดับสูง	 ผมยินดีและดีใจมากที่ได้ทราบว่าคณะกรรมการสิทธิ-

มนษุยชนแห่งชาตไิด้จดัท�าหลกัสตูรสทิธมินษุยชนศึกษาครอบคลมุ

ท้ังหมดแล้ว	 และส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รับไปพิจารณา	 

ซ่ึงท่านอาจน�าไปปรบัปรงุ	ประยกุต์ใช้	 ท่านอาจจะท�าได้ดไีด้เก่งกว่า 

ทีเ่ขาคดิกนัมา	 แต่ขอให้สิง่เหล่านีไ้ด้ถ่ายทอดไปในสงัคมไทย	และ 

สิง่เหล่านีย้งัตรงกับเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ 

(Sustainable Development gGoal: SDGs)	 ซึ่งมี	 17	 

เป้าหมาย	โดยเรื่องสิทธิมนุษยชนกระจายอยู่ในทุกเป้าหมาย	และ

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชกิทีล่งนามใน	SDGs	นัน่แปลว่าต้อง

ปฏิบัติตาม	 และสมาชิกนั้นจะต้องบรรลุเป้าหมาย	 SDGs	 ให้ได้

ภายใน	10	ปี	หรือ	ภายในปี	2573	(ค.ศ.	2030)	แปลว่า	การจัด

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาจะเป็น 1 ในหลายเรื่องและเป็น

บนัไดขึน้หนึง่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ั่งยนืในอีก 10 ปีข้างหน้า

ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษา 
กับการสร้างสังคมแห่งความผาสุก 

	 รัฐบาลต้องขอบคุณผู้เก่ียวข้อง	 และยินดีเป็นทวีคูณเม่ือ

รูว่้าสิง่เหล่านีจ้ะลงไปสูโ่รงเรยีนในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงเรยีน

ในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการกว่า	 30,000	 แห่ง	 มีบุคลากร

ทางการศึกษากว่า	400,000	คน	ซึ่งท�าหน้าที่สนับสนุนและให้การ

ศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนในประเทศกว่า	 7,000,000	 คน	 

ถ้าหากคนเหล่านีม้โีอกาสได้รับรู	้ได้สมัผสั	ได้เรยีนเรือ่งสทิธิมนษุยชน 

ศกึษาไว้จะเป็นเรือ่งทีด่ยีิง่	แน่นอนว่าเรือ่งท่ีจะต้องเรยีนมมีากมาย	

ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	แต่อย่าลืมเรียนเรื่อง

สิทธิมนุษยชนเพราะจะแทรกอยู่ในเรื่องเหล่านั้นทุกเรื่อง	

	 การรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น	 หลายคนนั้นบอกว่าอย่าไป

สอนกันมาก	เพราะจะท�าให้คนหัวแข็ง	เจ้าถ้อยหมอความ	เถียงค�า 

ไม่ตกฟาก	ซึง่ไม่เป็นความจริง	เพราะหากสอนผดิก็จะเป็นเช่นดงัว่า	

แต่ความเป็นจริงคือเมื่อเราเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร	 นั่นคือ	 

เราเข้าใจว่าเราเป็นมนษุย์	คนอืน่เขากเ็ป็นมนษุย์	เราต่างมสีทิธมินษุยชน 

เช่นเดียวกัน	 เขามีหน้าท่ีมนุษยชนต่อเราฉันใด	 เราก็มีหน้าที่ 

มนุษยชนต่อเขาด้วยฉันนั้น	 ความเข้าใจที่ถูกทางเหล่านี้ต่างหาก

ที่จะท�าให้เกิดสันติวิธี	 เกิดความสามัคคี	ปรองดอง	เห็นอกเห็นใจ	

และเกิดความรู้สึกว่าจะต้องอยู่ร่วมกันฉันมิตร	ซึ่งจะท�าให้คนรู้สึก

หวงแหนสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธมินษุยชน

ศกึษาจงึไม่ใช่สิง่ทีท่�าให้คนหัวแขง็ แต่หากเป็นการเรยีนการสอน

ให้รู้สึกว่าเขาก็คน เราก็คน เขามีหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ต่อ

เรา เราก็มีหน้าที่ต่อเขาในความเป็นมนุษย์ จะท�ามีความเกรงใจ	

ความรกัใคร่	โลกท้ังผองกจ็ะเป็นพีน้่องกนั	เพราะเป็นมนษุย์ด้วยกนั	 

การสอนสิทธิมนุษยชนที่ถูกทางจะต้องน�าไปสู่เป้าหมายอย่างนี้.	
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คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ช่วงชั้น)

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ชวนศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาระดับปฐมวัย

คู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

หลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับรัฐวิสาหกิจ

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาระดับประถม
ศึกษาตอนต้น

คู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
ตอนปลาย

หลกัสตูรพืน้ฐานเรือ่งสทิธมินษุยชน  

ส�าหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ	

นิสิต	 นักศึกษา	 รวมถึงประชาชน

ท่ัวไป	 ประกอบด้วยเนื้อหา	 เช่น	

พัฒนาการ	 ความรู ้พ้ืนฐานด้าน

สิทธิมนุษยชน	 พันธกรณีระหว่าง

ประ เทศ	 ที่ ท� า ให ้ เข ้ า ใจและ

ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนใน

ภาพกว้าง

ห ลั ก สู ต ร เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ ใ น

กระบวนการยุติ ธรรมส�าหรับ 

ฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการ

ยตุธิรรม	เช่น	ผูพ้พิากษา	พนกังาน

อยัการ	เจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมาย

ทัง้	ทหาร	ต�ารวจ	และฝ่ายปกครอง	

เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน 

ทีค่�านึงถงึหลักสทิธมินษุยชน

หลกัสตูรทีช่่วยส่งเสรมิความรูค้วาม

เข้าใจในการด�าเนินธุรกิจตามหลัก

การพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการ

ชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิกับสทิธมินษุยชน 

ของสหประชาชาต	ิส�าหรบัฝึกอบรม 

บคุลากรในภาคธรุกจิและรฐัวสิาหกิจ	

เพื่อให้เห็นประโยชน์	 ตระหนักถึง

ความส�าคญั	และเป็นต้นแบบในการ

ด�าเนินธรุกจิท่ีเคารพสิทธมินษุยชน



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ้

ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 นราธิวาส	 และบาง

อ�าเภอของจังหวัดสงขลามีความไม่สงบเกิดขึ้นต่อเนื่อง	 ซ่ึงได้

สร้างความสญูเสียต่อชวีติร่างกายและทรพัย์สนิของประชาชน

และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนท่ี	 เป็นเหตุให้ท่ีผ่านมารัฐประกาศ

ใช้กฎอัยการศึกและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ี	 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถด�าเนิน

การป้องกันและระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที	 ขณะเดียวกัน

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงดังกล่าว 

อันเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน�าไปสู่ความ 

สุม่เสีย่งต่อการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน	ไม่ว่าจะ 

เป็นการกระท�าที่อาจขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(ICCPR)	และอนสุญัญาต่อต้าน

การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้ายไร้

มนุษยธรรมหรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	(CAT)	ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี

และมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม	
	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก ่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับความม่ันคงซึ่งต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายอื่น	 ๆ	 ประกอบกัน	 และไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จึงได้
จัดท�า	 ‘คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

 

ดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่

กสม. ส่งมอบ 

‘คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้’ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้’	 โดยความร่วมมือของคณะ
ท�างานซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานรัฐฝ่าย
ความมั่นคงและภาคประชาสังคม	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัและประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ได้รบัการส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจต่อแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการ
บังคับใช้กฎหมายความม่ันคงโดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 
ซึ่งคู่มือดังกล่าวประกอบด้วยเน้ือหา	 เช่น	 หลักการและหลัก
กฎหมายเกีย่วกบัสิทธมินษุยชน	มาตรฐานสิทธมินษุยชนสากล	
หน้าที่ของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน	

	 ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	 30	มกราคม	2563	 ในการจัดอบรม 

เชงิปฏบิติัการสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธมินษุยชนใน 

พืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ให้แก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัฝ่ายความมัน่คง	 

ณ	โรงแรมซี.เอส.	ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	นายวัส ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้ส่งมอบ	 ‘คู่มือ

สิทธมินษุยชนศกึษาส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐและประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้’	ให้แก่	พันเอกอาทิตย์ อรุณโชติ  

หวัหน้ากองกฎหมายและสิทธมินุษยชน ผูแ้ทนกองอ�านวยการ 

รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า  

เพ่ือให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงได้น�าคู่มือดังกล่าวไปปรับใช้

กับการปฏิบัติหน้าที่	 อันจะน�าไปสู่การลดความเสี่ยงเก่ียวกับ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
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ภาพกิจกรรม

กสม. จับมือ ม.บูรพาขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาและดูแลผู้ ได้รับผลกระทบจาก EEC 

กสม. สมณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
กรณีโครงการพัฒนาในจังหวัดสงขลา

กสม. อารีวรรณ ร่วมพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2562 

ปธ. กสม. ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ รัฐกาตาร์

กสม. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 วันที่ 17 มกราคม 2563 นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาฯ 
ภาคตะวันออก โดยมีอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบรูพา และนายสมนกึ จงมวีศนิ ผูแ้ทนเครอืข่ายประชาชนภาคตะวนัออก
เข้าร่วม ในการนี ้ทีป่ระชมุได้หารอืถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของชุมชนจาก
โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) และการขบัเคลือ่นสทิธมินษุยชน 
ศึกษาในภูมิภาค ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

      วนัที ่22 - 23 มกราคม 2563 
นายสมณ์ พรหมรส กรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแ ห ่ ง ช า ติ  
พร้อมด้วยพนกังานเจ้าหน้าที่ 
ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 2  
กรณ ีได้แก่ (1) กรณกีล่าวอ้างว่า 

หน่วยงานของรัฐไม่รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการเคเบิลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- ญี่ปุ่น 2 และ (2) กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิด
เห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี อ�าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามโครงการ ‘เมอืงต้นแบบอตุสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’  
โดยได้เชิญบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับค�าร้องท้ังสองกรณี 
เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อเทจ็จรงิประกอบการตรวจสอบ ณ ห้องประชมุ 
ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิเข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารว่าด้วย 
การประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 2563 
(2020 National Human Rights Institutions Accreditation 
Workshop) ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ จัดโดยกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(APF) โดยมีสมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกอีก 9 ประเทศ ได้แก่ มองโกเลีย เกาหลี ซามัวร์ นิวซีแลนด์ 
มาเลเซีย อิรัก อุซเบกิสถาน คูเวต และปาเลสไตน์ เข้าร่วมประชุม 
ในการน้ี นายวัสได้เข้าหารือ
เรื่องการขอคืนสถานะ A กับ  
Dr. Ali Bin Samikh Al Marri  
เลขาธกิารของพนัธมติรระดบัโลก
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (GANHRI) ด้วย 

 วนัที ่30 – 31 มกราคม 2563 นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 
เป็นประธานเปิดการอบรมเชงิปฏิบตักิารวทิยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสทิธ-ิ
มนุษยชนให้แก่ครู อาจารย์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย -  
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งส้ิน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น  
มคีวามรู ้ความเข้าใจ ในเรือ่งสิทธมินษุยชน และสามารถน�าคูม่อืการจดัการเรียนรู้สิทธมินษุยชน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนได้ ในการนี้ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วนัที ่22 มกราคม 2563 นางสาวอารวีรรณ จตทุอง กรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
ร่วมงานมอบรางวลัสือ่มวลชนเพือ่สทิธมินษุยชน ประจ�าปี 2562 (Media Awards 2019) จดัโดย
แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย รางวลัดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความตระหนัก
ให้กับคนในสังคม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างก�าลังใจให้แก่สื่อมวลชนที่ท�าหน้าที่ในการน�าเสนอ
ข่าวสารอย่างค�านึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ณ โรงแรม 
อวานี ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่



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

9	มกราคม	2563	เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและ

เยาวชน	เปิดเผยผลส�ารวจความคดิเหน็เรือ่ง ‘บลลูี ่กลัน่แกล้ง  

ความรุนแรงในสถานศึกษา’	 ในกลุ่มเด็ก	 อายุ	 10	 -	 15	 ปี	

จาก	 15	 โรงเรียน		พบว่า	 ร้อยละ	 91.79	 เคยถูกกลั่นแกล้ง	

ส่วนวิธีที่ใช้กลั่นแกล้งมากที่สุด	คือ	การตบหัว	ร้อยละ	62.07	 

รองลงมา	 ล้อบุพการี	 ร้อยละ	 43.57	 พูดจาเหยียดหยาม	 

ร้อยละ	41.78	และอืน่	ๆ 	เช่น	นนิทา	ด่าทอ	ชกต่อย	ล้อปมด้อย	

พูดเชิงให้ร้าย	 เสียดสี	 กลั่นแกล้งในสื่อออนไลน์		นอกจากนี ้

1	ใน	3	หรือ	ร้อยละ	35.33	ระบุว่า	เคยถูกกลั่นแกล้งประมาณ

เทอมละ	2	ครั้ง	 และที่น่าเป็นห่วงคือ	1	 ใน	4	หรือ	 ร้อยละ	

24.86	 ของเด็กเหล่านี้ถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อน	 รุ่นพ่ี	

และรุ่นน้องมากถึงสัปดาห์ละ	3	-	4	ครั้ง	

นอกจากนี	้เครอืข่ายฯ	เปิดเผยว่า	เดก็	ๆ 	 

ร้อยละ	68.93	มองว่า	การกลั่นแกล้งถือเป็น

ความรุนแรงอย่างหนึ่ง	 และผลกระทบที่เห็น

ได้ชดั	คือ	ร้อยละ	42.86	คิดจะโต้ตอบเอาคนื	 

ร้อยละ	26.33	มคีวามเครยีด	ร้อยละ	18.2	ไม่มสีมาธ ิ

กับการเรียน	ร้อยละ	15.73	ไม่อยากไปโรงเรียน	ร้อยละ	15.6	

เกบ็ตวั	และร้อยละ	13.4		ซมึเศร้า	โดยเดก็	ๆ 	ต้องการให้โรงเรยีน 

มีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู ้ที่กลั่นแกล้ง	และมีครูที่คอยให ้

ค�าปรึกษาหรือจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเร่ืองการกลัน่แกล้ง

ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง	

ทั้งนี้	 เครือข่ายฯ เสนอให้ สังคมไทยหันมาให้

ความส�าคัญกับเรื่องการกลั่นแกล้ง โดยไม่มองเป็นเพียง

เรื่องของเด็ก ๆ แล้วปล่อยผ่าน	 แต่ควรสร้างกระบวนการ

เรียนรู ้ที่ถูกต้องโดยปลูกฝังเรื่องการเคารพสิทธิในเนื้อตัว

ร่างกาย	การให้เกยีรตกินั	ทัง้ในระดบัครอบครวัและในสถานศึกษา	 

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการควรก�าหนดให้สถาน

ศึกษามีช่องทางให้เด็ก	 ๆ	 สามารถบอกเล่า

ปัญหาเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตร	 

และปิดเป็นความลับได้	หรืออาจใช้กลไก 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก	พ.ศ.	2546 

ในการช ่วยเหลือและแก ้ไขต ่อไปอย ่าง 

เป็นระบบ
ที่มา	:	ประชาไท

             องค์กรด้านเด็กเผย 
เด็กกว่าร้อยละ 91 เคยถูกบูลล่ี 

และส่วนใหญ่คิดตอบโต้เอาคืน 


