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สิทธิมนุษยชนศึกษา กับ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส�ำคัญทีถ่ กู บรรจุไว้
ในพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ โดย
สหประชาชาติมุ่งหวังให้ประชาคมโลกร่วมกันส่งเสริมการศึกษา
ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ทกุ ภาคส่วน รวมทัง้ กลุม่ เปราะบางทีเ่ สีย่ งต่อ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) เล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นระบบในประเทศไทย ในระหว่างปี 2560 – 2562 จึงได้
จัดตัง้ คณะท�ำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเพือ่ พัฒนา
งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา และจัดท�ำ ‘หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย’ ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ทั้งในภาค
การศึกษาและกระบวนการยุตธิ รรม ภาคธุรกิจ นักบริหารระดับสูง
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และจัดท�ำ ‘คู่มือการจัดการ
เรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน’ เพือ่ ให้
ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียนทั้ง
5 ช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ขึน้ โดยเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2563 กสม. ได้จดั การสัมมนา
วิชาการเพื่อเผยแพร่และส่งมอบหลักสูตรฯ และคู่มือการจัดการ
เรียนรูฯ้ ดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา
ตลอดจนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ณ โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ในการนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้
กล่าวปาฐกถาน�ำในหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights
Education) กับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ในสังคมไทย’
สรุปได้ดังนี้

สารบัญ

(อ่านต่อหน้า 2)
ชวนศึกษา คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ภาพกิจกรรม
สิทธิมนุษยชนศึกษากับการพัฒนา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำ�หรับ
ที่ยั่งยืน
หน้า 1 กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
หน้า 5 องค์กรด้านเด็กเผยเด็กกว่าร้อยละ 91
กสม.
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เคยถูกบูลลี่ และส่วนใหญ่คิดตอบโต้เอาคืน
มุมสะท้อน
หน้า 2
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้’ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง

หน้า 6

หน้า 7
หน้า 8

มุมสะท้อน
วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ถือเป็น
วันเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ตระหนักถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากร
ส�ำคัญของชาติที่จะมีส่วนสร้างสังคมแห่งสันติสุขในภายหน้า
โดยเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุม่ ส�ำคัญยิง่ ทีค่ วรจะได้รบั การ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อก้าวสู่สังคม
แห่งสันติสขุ ทีผ่ า่ นมา กสม. จึงได้รว่ มกับคณะครูอาจารย์ตงั้ แต่
ระดับชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดท�ำ ‘คู่มือการ
จัดการเรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน’
เพื่อให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้ส่งมอบคู่มือ
การจัดการเรียนรูฯ้ ดังกล่าว พร้อมทัง้ ‘หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษาส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย’ ส�ำหรับคนทุกกลุม่
ในสังคม ให้แก่ทกุ ภาคส่วน เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน รวมทัง้ คน
ทุกกลุ่มในสังคมได้รับการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
ระบบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ในโอกาสนี้ มุมมองสิทธิ์
จึงขอหยิบยกปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนศึกษา
(Human Rights Education) กับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ในสังคมไทย’ โดยนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ในวันดังกล่าวเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึง
ความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกัน
นอกจากนี้ ในเดือนเดียวกัน กสม. ยังมีการเผยแพร่
และส่งมอบ ‘คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้’ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ความรู ้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายความมัน่ คงโดยค�ำนึง
ถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือ
และหลักสูตรต่าง ๆ ทีก่ ล่าวถึงได้ทงั้ หมดในมุมมองสิทธิฉ์ บับนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ :
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
นายสมณ์ พรหมรส
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ :
นายบุญเกื้อ สมนึก
(รักษาราชการแทน)
รองเลขาธิการ : นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
“มุ ม มองสิ ท ธิ์ ” เป็ น จดหมายข่ า วของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดท�ำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน การน�ำข้อความหรือเรือ่ งราว
บางส่วนหรือทัง้ หมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล
ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ส นใจส่ ง บทความเพื่ อ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ น
จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ”์ ได้ตลอดทัง้ ปี ทัง้ นีเ้ รือ่ งที่ได้รบั
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ ความเหมาะสม
บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
กองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

หลักการของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
‘สิทธิมนุษยชนศึกษา’ หมายถึง การศึกษาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน แต่ที่น่าสนใจคือ ‘สิทธิมนุษยชน’ คืออะไร ค�ำอธิบาย
เรื่องนี้มีมาก แต่งเป็นต�ำราได้หลายเล่ม และมีการถกเถียงกันมา
ทั่วโลก แต่หากจะสรุปให้เป็นความหมายที่สั้นที่สุด และไม่มีการ
โต้แย้งก็อาจสรุปได้ว่า ‘สิทธิมนุษยชน’ ตรงกับค�ำภาษาอังกฤษ
ว่า ‘Human Rights’ หมายถึงสิทธิของมนุษย์ ดังนั้นใครก็ตามที่
เป็นมนุษย์ คน ๆ นัน้ จะมีสทิ ธิบางอย่างถือก�ำเนิดขึน้ มีขนึ้ เป็นขึน้
และเป็นอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งคน ๆ นั้นวายปราณ โดย
ไม่ได้เกีย่ วกับกฎบัตร กฎหมายใดมารองรับ ไม่เกีย่ วว่ากฎหมายจะ
คุม้ ครอง ปกป้อง ขนาดใด เพียงใด เพราะบุคคลเหล่านัน้ มีสทิ ธินนั้
2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ตลอดอยู่แล้ว โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ
สถานะทางสังคม ไม่วา่ จะยากดีมจี น หรือความแตกต่างประการใด
สิ่งที่อาจจะเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปคือ สิทธิเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
และมีขอบเขตเพียงใด แต่ถ้าจะยกตัวอย่างกันโดยไม่ขัดเขินแล้ว

สิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน
สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เมื่อ
ธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ ให้เรามีปาก เราจึงมีสทิ ธิทจี่ ะพูด มีสมองเรา
จึงมีสทิ ธิทจี่ ะคิดและเลือกนับถือศาสนา มีสองมือสองเท้า จึงมีสทิ ธิ
ในร่างกาย เมือ่ ท�ำมาหากินเรา จึงมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ และสิทธิเหล่า
นีร้ ฐั จะต้องคุม้ ครอง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ขณะเดียวกันเป็นหน้าที่
ของรัฐที่จะต้องออกกฎหมายลูกมาเพื่อรองรับสิทธิมนุษยชน
หรือภาษากฎหมายเรียกว่า ‘เพื่อให้สมดังสิทธิ’ ภาษาชาวบ้าน
เรี ย กว่ า ‘เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ เ หล่ า นั้ น เป็ น จริ ง ไม่ ใช่ เ พี ย งสิ ท ธิ ใ น
ตัวหนังสือ’ หลักพื้นฐานสิทธิมนุษยชนมีเท่านี้

ความแตกต่างระหว่าง สิทธิมนุษยชน กับ สิทธิตามกฎหมาย
ค�ำว่าสิทธิมนุษยชนใช้กนั อย่างแพร่หลายหลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง แต่ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านัน้ สิทธิมนุษยชนจะไม่มี
และไม่เป็นที่รู้จัก มนุษย์รู้จักสิทธิมนุษยชนมานานนับพันปีแล้ว
เพียงแต่ในอดีตเราไม่เรียกว่า สิทธิมนุษยชน เราเรียกว่า ‘สิทธิ
ตามธรรมชาติ’ บ้าง สิทธิที่พระผู้เป็นเจ้าให้มาบ้าง ซึ่งเป็นสิทธิ
ที่ไม่ได้ผูกมัดอยู่กับกฎหมาย เพราะกฎหมายอาจจะใจแคบหรือ
ใจกว้าง วันหนึ่งนึกจะให้สิทธิ ก็เขียนเรื่องสิทธินี้ไว้อย่างหรูหรา
วันหนึง่ แก้กฎหมายก็อาจจะจ�ำกัด ตัดทอนหรือยกเลิกสิทธินไี้ ป แต่
สิทธิมนุษยชนนั้นจะถูกกระท�ำอย่างนั้นไม่ได้ จะมีหรือไม่มีบัญญัติ
ไว้ในกฎหมาย สิทธินี้ก็ยังคงสถิตสถาพรอยู่คู่กับความเป็นมนุษย์
ไม่ได้อยู่คู่กับกฎหมาย ในขณะที่สิทธิหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะ
กฎหมาย สิทธิเหล่านั้นนั้นจึงไม่ได้เรียกว่า ‘Human Rights’ แต่
เรียกว่า ‘Legal Rights’ (สิทธิตามกฎหมาย) เราอาจจะยอมรับ
ท�ำใจกับสิง่ ทีก่ ฎหมายบัญญัตหิ รือจ�ำกัด แต่สงิ่ ส�ำคัญคือเราต้อง
หวงแหนสิทธิมนุษยชน อันเป็นสิทธิพื้นฐานของเราซึ่งไม่ได้ติด
กับกฎหมาย
สมัยผมเรียนกฎหมายใหม่ ๆ มีการยกตัวอย่างกันใน
ห้องเรียนว่า หากมีใครผลิตเครื่องยนต์กลไก หรือผลิตยา ผลิตสูตร
อาหาร ส�ำเร็จเป็นผลงานของตน แล้วมีคนลอกเลียนแบบความคิด
นั้นน�ำไปผลิตซ�้ำหารายได้เป็นของตัวเอง ถือว่าผิดกฎหมายหรือ
ไม่ เราที่เป็นนักเรียนคิดว่าผิดเนื่องจากละเมิดสิทธิทางความคิด
ของเรา แต่กฎหมายไทยในขณะนั้นไม่บัญญัติว่าเป็นความผิด

ประเทศไทยวันนั้นยังไม่รู้จักค�ำว่าสิทธิบัตร ขณะที่หลายประเทศ
ให้ความคุ้มครองแล้ว ผมจ�ำได้ว่าวันนั้นอาจารย์บอกกว่า “ถ้าเธอ
จะฟ้องก็ต้องไปฟ้องที่อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศใน
ยุโรป ซึ่งให้ความคุ้มครองสิ่งเหล่านี้แล้ว” แต่วันนี้ต่างกันเพราะ
กฎหมายยอมรับ จึงถือว่าเป็นสิทธิ ‘Legal Rights’ สิทธิเหล่านี้จึง
ไม่ใช่สิทธิมนุษยชน เพราะเกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดของมนุษย์  
ถ้าเช่นนัน้ แล้วคนสมัยก่อนรูจ้ กั สิทธิมนุษยชนได้อย่างไร คนทีเ่ รียน
กฎหมายจะเข้าใจดีว่าหลักความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมา
นานแสนนาน ในสมัยโรมันจักรพรรดิเคยสั่งให้ประหารเด็กทารก
ทุกคนทีต่ าสีฟา้ เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อมนุษย์ ในขณะทีท่ หาร
บุกเข้าบ้านเพื่อกระชากเด็กทารกตาสีฟ้าออกจากอ้อมอกแม่และ
เงื้อดาบจะประหารเด็กนั้น แม่ของเด็กผวาเข้ามาป้องกันแล้ว
พูดว่า “ช้าก่อน ท่านไม่มสี ทิ ธิประหารเด็กคนนี้ เราเป็นแม่ของเด็ก”
ทหารตอบว่า “เรามีสทิ ธิเพราะเป็นค�ำสัง่ ของจักรพรรดิ” แม่บอกว่า
“ไม่มีสิทธิเพราะกษัตริย์ไม่ได้ให้ก�ำเนิดเด็กคนนี้ เราเป็นผู้ถนอม
กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู คนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้อง จึงมีสิทธิโดยธรรมชาติที่
พระผู้เป็นเจ้าให้มา” ซึ่งนี่คือรากฐานความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
ที่รู้จักกันในเวลาต่อมา

พัฒนาการสิทธิมนุษยชนหลังครามโลกครั้งที่ 2
วั น นี้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนพั ฒ นาไปไกลมาก ตั้ ง แต่ ที่ มี ก าร
ประกาศ ‘ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน’ (ภายหลั ง
เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2) ทั่วโลกก็รู้จักค�ำ  ๆ นี้มากขึ้นและ
ต่อมามีกติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติมาขยายความ
ให้ชัดเจนมากขึ้น ท�ำให้สิทธิมนุษยชนถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
ได้แก่ สิทธิมนุษยชนทางแพ่งและทางการเมือง และสิทธิมนุษยชน
ทางเศรษฐกิจ วันนี้สิทธิมนุษยชนจึงแตกแขนงออกไปมาก เป็น
สิทธิของผู้หญิง สิทธิของเด็ก สิทธิของผู้พิการ คนชรา ผู้ใช้แรงงาน
สื่อมวลชน เหล่านี้ คือสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ เมื่อหลักมันมี
ประวัติมันมี จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ น่าศึกษา เพราะเมื่อใดที่เรามี
ความรู้ เราจะเกิดความรู้สึกหวงแหน ใครจะมาพรากสิทธิจากเรา
ไปไม่ได้ ต้องสู้กันจนหัวฉีกปีกขาดตายกันไปข้างหนึ่ง เพื่อปกปัก
รักษาสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์นี้ ในวันนีจ้ งึ หันมาส่งเสริมการศึกษา
และการท�ำความเข้าใจกับสิทธิมนุษยชน
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สิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาสิทธิมนุษยชนอาจจะท�ำได้ทั้งในรูปแบบคือ
ห้องเรียนและนอกรูปแบบ เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ดลอดชีวิต ดังที่เรียกกันว่า
‘Lifelong Education’ ขณะเดียวกันสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ ง
ก้มหน้าก้มตาเรียนอย่างเดียวแต่ตอ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ย หลักนีต้ รงกับหลัก
ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนว่าท�ำอะไรก็ตามต้องเริม่ จากการศึกษาเล่าเรียน
ก่อน (ปริยัติ) แล้วจึงปฏิบัติ จึงจะเกิดปฏิเวท คือ ผลสัมฤทธิ์
การจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาเป็ น ผลงานของผู ้ รู ้
หลายฝ่าย ทั้งนักการศึกษาและนักสิทธิมนุษยชน ก�ำหนดออกมา
เป็นหลักสูตร เป็นตุก๊ ตา กระจายออกไปหลากหลายภาคส่วนต่าง ๆ
ส�ำหรับหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานซึ่ ง เริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าลไปจนถึ ง มั ธ ยมปลาย
เป็นการสอนเรือ่ งสิทธิแก่เด็กอนุบาลสิง่ ทีน่ า่ ตืน่ เต้นมาก เราต้องรูว้ า่
นี่คือพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุด ตอนพูดกับเด็กอนุบาลให้เขาเข้าใจ
อาจไม่ตอ้ งบอกว่านีค่ อื สิทธิมนุษยชน อาจจะไม่ตอ้ งสอนตรง ๆ แต่
ต้องพูดให้เขารูจ้ กั เข้าใจ จึงจะได้รจู้ กั หวงแหน ปกป้อง ทะนุถนอม
เป็นล�ำดับ หลักเช่นนี้ในต่างประเทศเคยท�ำมาก่อน ทั้งอินเดีย
ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และหลายประเทศในยุโรป จนกระทั่ง
สูงขึ้นไปในระดับโรงเรียน อาชีวะ การศึกษานอกระบบ แต่หาก
ย้อนมองกลับมาที่ประเทศไทยนั้น จะพบว่าการสอนเรื่องสิทธิ
ในระดับชัน้ อนุบาลดูจะเป็นเรือ่ งใหม่ ซึง่ หลักสูตรจะต้องออกแบบ
ให้ดี สอนให้เป็น ท�ำให้เด็กเข้าใจ ท่านพุทธทาสได้พูดไว้เมื่อหลาย
สิบปีก่อนว่า การสอนเรื่องสิทธิ การสอนเรื่องศีล เรื่องธรรม ต้อง
ละเอียดอ่อน ใช้ศพั ท์ทไี่ ม่เหมือนผูใ้ หญ่ แม้ไปสอนเด็กในชัน้ อนุบาล
ศีลห้าก็สอนได้ แต่ต้องมีวิธีการ เช่น ศีลข้อ 1 อย่าบอกตรง ๆ ว่า
ห้ามฆ่าสัตว์ เพราะเด็กอาจจะไปท�ำร้ายสัตว์แทน ต้องบอกว่าเมื่อ
ฆ่าก็ยงั ไม่ได้ การท�ำร้ายก็ผดิ ด้วย สิทธิมนุษยชนศึกษาต้องสอนกัน
ในท�ำนองนี้เพื่อให้เด็กเข้าใจ

สิทธิมนุษยชนศึกษาปัจจัยสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

นอกจากนั้ น ยั ง มี ห ลั ก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาใน
กระบวนการยุติธรรมส�ำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งต�ำรวจ ทนายความ พนักงาน อัยการ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าทีป่ กครอง ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับใช้กฎหมายตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้
กลางน�้ำ ปลายน�้ำ  และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับภาค
ธุรกิจ ซึง่ หลายคนนึกว่าสิทธิมนุษยชนจะมีเฉพาะข้าราชการ พ่อค้า
นักธุรกิจไม่มีความเกี่ยวข้อง แต่แท้จริงแล้วยิ่งท�ำมาค้าขายยิ่งต้อง
รูจ้ กั สิทธิมนุษยชน และยังมีสทิ ธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง ผมยินดีและดีใจมากที่ได้ทราบว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จดั ท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาครอบคลุม
4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ทั้งหมดแล้ว และส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รับไปพิจารณา
ซึง่ ท่านอาจน�ำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ ท่านอาจจะท�ำได้ดไี ด้เก่งกว่า
ทีเ่ ขาคิดกันมา แต่ขอให้สงิ่ เหล่านีไ้ ด้ถา่ ยทอดไปในสังคมไทย และ
สิง่ เหล่านีย้ งั ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแห่งสหประชาชาติ
(Sustainable Development gGoal: SDGs) ซึ่งมี 17
เป้าหมาย โดยเรื่องสิทธิมนุษยชนกระจายอยู่ในทุกเป้าหมาย และ
ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกทีล่ งนามใน SDGs นัน่ แปลว่าต้อง
ปฏิบัติตาม และสมาชิกนั้นจะต้องบรรลุเป้าหมาย SDGs ให้ได้
ภายใน 10 ปี หรือ ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) แปลว่า การจัด
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาจะเป็น 1 ในหลายเรื่องและเป็น
บันไดขึน้ หนึง่ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในอีก 10 ปีขา้ งหน้า

ความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษา
กับการสร้างสังคมแห่งความผาสุก

รัฐบาลต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง และยินดีเป็นทวีคูณเมื่อ
รูว้ า่ สิง่ เหล่านีจ้ ะลงไปสูโ่ รงเรียนในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงเรียน
ในก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการกว่า 30,000 แห่ง มีบุคลากร
ทางการศึกษากว่า 400,000 คน ซึ่งท�ำหน้าที่สนับสนุนและให้การ
ศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนในประเทศกว่า 7,000,000 คน
ถ้าหากคนเหล่านีม้ โี อกาสได้รบั รู้ ได้สมั ผัส ได้เรียนเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ศึกษาไว้จะเป็นเรือ่ งทีด่ ยี งิ่ แน่นอนว่าเรือ่ งทีจ่ ะต้องเรียนมีมากมาย
ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม แต่อย่าลืมเรียนเรื่อง
สิทธิมนุษยชนเพราะจะแทรกอยู่ในเรื่องเหล่านั้นทุกเรื่อง
การรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น หลายคนนั้นบอกว่าอย่าไป
สอนกันมาก เพราะจะท�ำให้คนหัวแข็ง เจ้าถ้อยหมอความ เถียงค�ำ
ไม่ตกฟาก ซึง่ ไม่เป็นความจริง เพราะหากสอนผิดก็จะเป็นเช่นดังว่า
แต่ความเป็นจริงคือเมื่อเราเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร นั่นคือ
เราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ คนอืน่ เขาก็เป็นมนุษย์ เราต่างมีสทิ ธิมนุษยชน
เช่นเดียวกัน เขามีหน้าที่มนุษยชนต่อเราฉันใด เราก็มีหน้าที่
มนุษยชนต่อเขาด้วยฉันนั้น ความเข้าใจที่ถูกทางเหล่านี้ต่างหาก
ที่จะท�ำให้เกิดสันติวิธี เกิดความสามัคคี ปรองดอง เห็นอกเห็นใจ
และเกิดความรู้สึกว่าจะต้องอยู่ร่วมกันฉันมิตร ซึ่งจะท�ำให้คนรู้สึก
หวงแหนสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน
ศึกษาจึงไม่ใช่สง่ิ ทีท่ ำ� ให้คนหัวแข็ง แต่หากเป็นการเรียนการสอน
ให้รู้สึกว่าเขาก็คน เราก็คน เขามีหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ต่อ
เรา เราก็มีหน้าที่ต่อเขาในความเป็นมนุษย์ จะท�ำมีความเกรงใจ
ความรักใคร่ โลกทัง้ ผองก็จะเป็นพีน่ อ้ งกัน เพราะเป็นมนุษย์ดว้ ยกัน
การสอนสิทธิมนุษยชนที่ถูกทางจะต้องน�ำไปสู่เป้าหมายอย่างนี้.

ชวนศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ช่วงชั้น)

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาระดับปฐมวัย

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาระดับประถม
ศึกษาตอนต้น

คู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
ตอนปลาย

คู่มือการจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจ

หลักสูตรพืน้ ฐานเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ
นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชน
ทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหา เช่น
พั ฒ นาการ ความรู ้ พื้ น ฐานด้ า น
สิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ที่ ท� ำ ให้ เ ข้ า ใจและ
ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนใน
ภาพกว้าง

ห ลั ก สู ต ร เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ ใ น
กระบวนการยุ ติ ธ รรมส� ำ หรั บ
ฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการ
ยุตธิ รรม เช่น ผูพ้ พิ ากษา พนักงาน
อัยการ เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย
ทัง้ ทหาร ต�ำรวจ และฝ่ายปกครอง
เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน
ทีค่ ำ� นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

หลักสูตรทีช่ ว่ ยส่งเสริมความรูค้ วาม
เข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และหลั ก การ
ชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ ส�ำหรับฝึกอบรม
บุคลากรในภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้เห็นประโยชน์ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญ และเป็นต้นแบบในการ
ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชน
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563 5

กสม. ส่งมอบ
‘คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้’
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง

เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบาง
อ�ำเภอของจังหวัดสงขลามีความไม่สงบเกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งได้
สร้างความสูญเสียต่อชีวติ ร่างกายและทรัพย์สนิ ของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เป็นเหตุให้ที่ผ่านมารัฐประกาศ
ใช้กฎอัยการศึกและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถด�ำเนิน
การป้องกันและระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงดังกล่าว
อันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน�ำไปสู่ความ
สุม่ เสีย่ งต่อการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่วา่ จะ
เป็นการกระท�ำที่อาจขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสญ
ั ญาต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
และมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งต้องค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายอื่น ๆ ประกอบกัน และไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้
จัดท�ำ  ‘คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้’ โดยความร่วมมือของคณะ
ท�ำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานรัฐฝ่าย
ความมั่นคงและภาคประชาสังคม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ได้รบั การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจต่อแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการ
บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งคู่มือดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหา เช่น หลักการและหลัก
กฎหมายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
หน้าที่ของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ในการจัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐฝ่ายความมัน่ คง
ณ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่งมอบ ‘คู่มือ
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้’ ให้แก่ พันเอกอาทิตย์ อรุณโชติ
หัวหน้ากองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ผูแ้ ทนกองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า
เพื่อให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงได้น�ำคู่มือดังกล่าวไปปรับใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่ อันจะน�ำไปสู่การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่

ภาพกิจกรรม
กสม. จับมือ ม.บูรพาขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาและดูแลผู้ ได้รับผลกระทบจาก EEC
วันที่ 17 มกราคม 2563 นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในฐานะประธานกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ศึกษาฯ
ภาคตะวันออก โดยมีอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และนายสมนึก จงมีวศิน ผูแ้ ทนเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
เข้าร่วม ในการนี้ ทีป่ ระชุมได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของชุมชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการขับเคลือ่ นสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในภูมิภาค ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

กสม. อารีวรรณ ร่วมพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2562
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ร่วมงานมอบรางวัลสือ่ มวลชนเพือ่ สิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2562 (Media Awards 2019) จัดโดย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย รางวัลดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความตระหนัก
ให้กับคนในสังคม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างก�ำลังใจให้แก่สื่อมวลชนที่ท�ำหน้าที่ในการน�ำเสนอ
ข่าวสารอย่างค�ำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ณ โรงแรม
อวานี ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

กสม. สมณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กรณีโครงการพัฒนาในจังหวัดสงขลา

ปธ. กสม. ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ รัฐกาตาร์

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2563
นายสมณ์ พรหมรส กรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห ่ ง ช า ติ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 2
กรณี ได้แก่ (1) กรณีกล่าวอ้างว่า
หน่วยงานของรัฐไม่รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการเคเบิลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ญี่ปุ่น 2 และ (2) กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิด
เห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ อ�ำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’
โดยได้เชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับค�ำร้องทั้งสองกรณี
เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ เท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

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

กสม. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 นายสุวฒ
ั น์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู อาจารย์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน และสามารถน�ำคูม่ อื การจัดการเรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชน
ศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนได้ ในการนี้ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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องค์กรด้านเด็กเผย

เด็กกว่าร้อยละ 91 เคยถูกบูลลี่
และส่วนใหญ่คิดตอบโต้เอาคืน

9 มกราคม 2563 เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและ
เยาวชน เปิดเผยผลส�ำรวจความคิดเห็นเรือ่ ง ‘บลูลี่ กลัน่ แกล้ง
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 นินทา ด่าทอ ชกต่อย ล้อปมด้อย
พูดเชิงให้ร้าย เสียดสี กลั่นแกล้งในสื่อออนไลน์  นอกจากนี้
1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 35.33 ระบุว่า เคยถูกกลั่นแกล้งประมาณ
เทอมละ 2 ครั้ง และที่น่าเป็นห่วงคือ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ
24.86 ของเด็กเหล่านี้ถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อน รุ่นพี่
และรุ่นน้องมากถึงสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง
นอกจากนี้ เครือข่ายฯ เปิดเผยว่า เด็ก ๆ
ร้อยละ 68.93 มองว่า การกลั่นแกล้งถือเป็น
ความรุนแรงอย่างหนึ่ง และผลกระทบที่เห็น
ได้ชดั คือ ร้อยละ 42.86 คิดจะโต้ตอบเอาคืน
ร้อยละ 26.33 มีความเครียด ร้อยละ 18.2 ไม่มสี มาธิ

กับการเรียน ร้อยละ 15.73 ไม่อยากไปโรงเรียน ร้อยละ 15.6
เก็บตัว และร้อยละ 13.4  ซึมเศร้า โดยเด็ก ๆ ต้องการให้โรงเรียน
มี บ ทลงโทษที่ ชั ด เจนกั บ ผู ้ ที่ ก ลั่ น แกล้ ง และมี ค รู ที่ ค อยให้
ค�ำปรึกษาหรือจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรือ่ งการกลัน่ แกล้ง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
ทั้ ง นี้ เครื อ ข่ า ยฯ เสนอให้ สั ง คมไทยหั น มาให้
ความส�ำคัญกับเรื่องการกลั่นแกล้ง โดยไม่มองเป็นเพียง
เรื่องของเด็ก ๆ แล้วปล่อยผ่าน แต่ควรสร้างกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ งโดยปลู ก ฝั ง เรื่ อ งการเคารพสิ ท ธิ ใ นเนื้ อ ตั ว
ร่างกาย การให้เกียรติกนั ทัง้ ในระดับครอบครัวและในสถานศึกษา
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการควรก�ำหนดให้สถาน
ศึ ก ษามี ช ่ อ งทางให้ เ ด็ ก ๆ สามารถบอกเล่ า
ปัญหาเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตร
และปิดเป็นความลับได้ หรืออาจใช้กลไก
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
ในการช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขต่ อ ไปอย่ า ง
เป็นระบบ

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ที่มา : ประชาไท

ชำ�ระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552
ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชัน้ 6-7 ฝัง่ ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะนำ�และบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ :
สำ�นักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920 โทรสาร 0 2143 9575

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

