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(อ่านต่อหน้า 2)

กสม. เผยสถิติเรื่องร้องเรียนปี 62  
การละเมิดสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมถูกร้องเรียนมากที่สุด

ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ประธาน กสม. ส่งสารวันสิทธิมนุษยชนสากล 
10 ธันวาคม ประจำาปี 2562มุมสะท้อน

ภาพกิจกรรม

“ออง ซาน ซูจี” ผู้แทนรัฐบาลเมียนมา 
ขึ้นศาลโลกคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮีนจา
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กสม. เผยสถติเิรือ่งร้องเรยีนปี 62 
การละเมิดสทิธิ ในกระบวนการยุตธิรรม

ถกูร้องเรยีนมากท่ีสดุ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยสถิต ิ

เรือ่งร้องเรยีนการละเมดิสิทธมินุษยชนตัง้แต่เดอืนมกราคม – ธนัวาคม  
2562 ว่า มีการร้องเรียนเข้ามาจ�านวน 727 เรื่อง ประเด็นสิทธิ 
ที่ร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 29 เช่น กรณีกล่าวอ้างว่า 
เจ้าหน้าท่ีท�าร้ายผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยระหว่างการจับกุม การไม่แสดง 
หมายจับ ไม่แจ้งสิทธิผู้ต้องหาหรือด�าเนินคดีล่าช้า  ผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้รับ
การปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรอืต้องอาศยัอยูใ่นสภาพเรอืนจ�าแออดั ไม่มสุีขอนามยั 
เป็นต้น หน่วยงานที่ถูกร้องว่าละเมิดสิทธิ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ตามล�าดับ

การเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 16 เช่น  กรณีการก�าหนดคุณสมบัติ
ต�าแหน่งพนกังานส่วนท้องถ่ินไม่ตรงกบัมาตรฐาน
ก�าหนด มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษา 
แต่งกายตามเพศสภาพ และการก�าหนดคุณสมบติั
ห้ามผูต้ดิเชือ้ HIV เข้ารบัราชการต�ารวจ โดยหน่วยงาน 
ทีถ่กูร้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

สทิธแิละเสรภีาพส่วนบคุคล 
คิดเป็นร้อยละ 12 เช่น กรณี
นักเรียนถูกบังคับตัดทรงผมที่ไม่
เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด 
การขอให้ลบประวัติอาชญากรรมของเด็ก
และเยาวชนจากทะเบยีนประวตัอิาชญากร 
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคุกคาม 
โดยหน่วยงานที่ถูกร้อง ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
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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
 (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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2562
 มุมมองสิทธิ์ฉบับส่งท้ายปี 2562 นี้ ขอน�าเสนอ 
สถิติ เรื่องร ้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมี
ประชาชนร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ตลอดปี 2562 โดยพบว่าประเด็นสิทธิ
ที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานที่ถูกร้องว่ากระท�าละเมิด ได้แก่ 
หน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงาน
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า
 ตามด ้ วยบทความเ น่ืองในวัน เอดส ์ โลก  
1 ธันวาคม ที่ให้ความรู้และมุมมองความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อโรคเอดส์และผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีส่มควรได้รบัการปฏบิตัิ
เช่นเดยีวกับคนทัว่ไปในสงัคม ต่อด้วยสารวนัสิทธมินษุยชน 
สากล 10 ธันวาคม ประจ�าปี 2562 โดยนายวัส  
ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
ปิดท้ายด้วยข่าวสารส�าคญัระดบัโลกกรณีนางออง ซาน ซจูี  
ในฐานะตัวแทนรัฐบาลเมียนมา ขึ้นให้การต่อศาลโลก
ในความผิดของกองทัพเมียนมาจากปฏิบัติการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ชาวโรฮีนจาเมื่อปี 2560

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�าหรับการร้องเรียนในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ สิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคม สังคม และวัฒนธรรม คิดเป็น ร้อยละ 10 
เช่น กรณีแรงงานถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การให้พนักงาน
ท�างานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ สิทธิพลเมือง ร้อยละ 8  เช่น 
กรณีไม่ได้รับสถานะบุคคล สิทธิชุมชน ร้อยละ 8 เช่น กรณี
โครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนขาดการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้นที่ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ร้อยละ 7  
เช่นกรณีการให้ราษฎรออกจากที่อยู่อาศัยและท่ีท�ากิน และ
เรื่องอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 10 เช่น สิทธิในข้อมูลข่าวสารและ 
การร ้องเรียน เสรีภาพในการแสดงความเห็น สิทธิใน
กระบวนการทางปกครอง เป็นต้น
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   ขณะที่ กสม. มีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องที่ค้างเก่าและ
เรื่องที่ร้องเรียนใหม่ในปี 2562 ที่ต้องพิจารณา จ�านวนทั้งสิ้น  
จ�านวน 912 เรื่อง และได้จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จลง จ�านวน 499 เรื่อง โดย
ประเด็นสิทธิมนุษยชน 3 อันดับแรกที่มีการจัดท�ารายงาน
ผลการตรวจสอบฯ ได้แก่ 

อันดับที่ 1 สิทธิชุมชน คิดเป็นร้อยละ 26.45 เช่น 
กรณปีระชาชนไม่มส่ีวนร่วมในกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ 
ในการด�าเนินโครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
สัมปทานจากรัฐ และชุมชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และความเป็นอยู่จากโครงการดังกล่าว 

อันดับที่ 2  สิทธิในชีวิตและร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 
24.65 เช่น กรณเีจ้าหน้าทีท่หารซ้อมทรมานบคุคลผูต้้องสงสัย
ในระหว่างถูกควบคุมตัว 

และอันดับ 3 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน คิดเป็น
ร้อยละ 11.62 เช่น กรณีพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ทับทีด่นิของ
ประชาชน และการโต้แย้งสทิธิการครอบครองท่ีดนิของราษฎร 

นอกจากนี ้ในป ี2562 กสม. ยงัได้จดัท�าข้อเสนอแนะ 
มาตรการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงระบบ
ไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
อีกจ�านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานด้าน
กระบวนการยุติธรรมจากการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว 
ผู ้ต้องขังซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
2) ข้อเสนอแนะพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของ
รัฐไม่ได้รับความเป็นธรรม 3) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และ 4) ข้อเสนอแนะการเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะของคนพิการ 

ทัง้นี ้นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการสทิธิมนุษยชน 
แห่งชาต ิ กล่าวว่า ก่อนที่ กสม. ชุดที่ 3 จะเข้ามารับหน้าที่  
มีเรื่องการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ด�าเนินการ
เสรจ็ไปประมาณร้อยละ 10 คงค้างอยูร้่อยละ 90 เม่ือ กสม.ชดุที ่3  
เข้ามารับหน้าที่เม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงสิ้น
เดือนกรกฎาคม 2562 (หลังจากปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี 8 เดือน)  
กสม. สามารถออกรายงานผลการตรวจสอบได้ร้อยละ 80 
คงค้างอยูร้่อยละ 20 ในระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนตลุาคม 
2562 มีร่างรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านกระบวนการ
กล่ันกรองเสร็จและรอการพิจารณาจากที่ประชุม กสม. 
ร่วม 200 เรื่อง แต่ กสม. ไม่สามารถเปิดประชุมได้ เพราะม ี
กรรมการฯ ลาออก 2 คน ท�าให้เหลอืกรรมการฯ เพยีง 3 คน ไม่ถงึ 

กึง่หนึง่ คือ 4 คน ภายหลงัทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติเป็นการชัว่คราวเมือ่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้น
มาจนถงึปลายเดอืนธนัวาคม 2562 กสม. สามารถพจิารณาให้
ความเหน็ชอบเรือ่งร้องเรยีนและร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
ที่รอการพิจารณาได้ถึง 389 เรื่อง โดยสะสางเรื่องที่รอการ
พิจารณาในช่วงท่ีมกีรรมการไม่ครบจ�านวนได้มากกว่าครึง่ของ
เร่ืองร้องเรียนทัง้หมด ท�าให้ปัจจุบนัคงมีเร่ืองร้องเรียนทีจ่ะต้อง
ด�าเนินการอยู่ร้อยละ 10 

นอกจากนี้ กสม. ชุดปัจจุบันยังเข้ามาช่วยริเริ่มและ 
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดตัวคู่มือ
การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น ส�าหรับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดท�า
เสร็จอยู่ก่อนแล้ว โดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน 6 ภูมิภาค ของ กสม. และ
การสร้างแกนน�าเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับรู้ เข้าใจ  
เท่าทัน และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 

“อย่างไรก็ดี ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได ้จัดท�าและ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ-
มนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ซ่ึงได้ส่งผลท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในภูมิภาคนี้ที่มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตามที่ 
กสม. ได้มีข้อเสนอแนะไปก่อนหน้านี้ และวางระบบในการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก กสม. ท้ังยังส่งต่อ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ
และให้ความเห็น หรือชี้แจงในประเด็นปัญหา อันจะท�าให้
การคุ้มครองสิทธิของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่องสามารถจัดการให้ลุล่วงได้ 
โดยไม่ล่าช้า” นายวัส กล่าว



4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

เช้ือไวรสั ผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสัเอชไอวไีม่ถอืเป็นผูป่้วย แต่จะเรยีกว่า  
“ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” เพราะร่างกายยังไม่แสดงอาการใด ๆ ที่
สัมพันธ์กับโรคเอดส์ เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ควบคุม
และจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ ในขณะที่ “เอดส์”  
เป็นกลุ่มอาการหน่ึงที่ต่อเน่ืองมาจากการติดเช้ือเอชไอวี  
ท�าให ้ภู มิคุ ้มกันถูกท�าลาย หรืออยู ่ ในภาวะที่ เรียกว ่า 
“ภูมิคุ้มกันบกพร่อง” 

สถานการณ์การตดิเช้ือเอชไอวใีนไทยและ
วิวัฒนาการของการรักษา

 จากรายงานสุขภาพคนไทย 2562 โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สสส. ระบุว่า ปัจจุบัน
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในไทยดีขึ้น เห็นได้จากสถิติ
สูงสุดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 ป ี
ทีแ่ล้ว จ�านวน 6.8 แสนคน และได้มกีารด�าเนนิการรกัษา ป้องกนั
การติดเชื้อ สนับสนุน ดูแลและส่งเสริมการเข้าถึงยาต้านไวรัส  
ส ่งผลให้ในปัจจุบันมีจ�านวนผู ้ติดเชื้อสะสมลดลงเหลือ  
4.4 แสนคน ในขณะที่จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีประมาณ 
5,000 คนต่อปี และคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล (คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) กล่าวว่า  
การติดเชื้อเอชไอวี มีโอกาสท่ีจะหายขาดได้ ในปัจจุบันมี
ววิฒันาการในการรกัษาการตดิเชือ้เอชไอวมีากขึน้เมือ่เทียบกับ 
20 ปีที่แล้วที่ผู้ติดเชื้อต้องใช้ยาต้านเอชไอวีในปริมาณมากถึง 
15-20 เม็ดต่อวัน อีกทั้งตัวยายังมีผลข้างเคียง เช่น คล่ืนไส้ 
อาเจียน ท้องเสีย หรือเป็นผื่นแพ้ยา เป็นต้น ต่อมามีการรวม
ยา 3 ชนิดเข้าไว้ด้วยกัน ท�าให้ผู้ป่วยรับประทานยาในปริมาณ

นางสาวอัญมณี ใบภักดี

นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เราคงปฏเิสธไม่ได้ว่า ค�าพดูหรอืวาทกรรมทีก่ล่าวมานัน้  
คือ ภาพมายาคติ ภาพจ�าที่ยังคงฝังแน่นของใครหลาย ๆ คน 
เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดระยะเวลา 
3.6 ทศวรรษ นบัจากปี 2527 ทีป่ระเทศไทยพบผูต้ดิเชือ้เอชไอวี 
รายแรก แม้ว่าการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ในปัจจุบันจะก้าวหน้ามากเพียงใด มีองค์ความรู้ที่สร้างความ
เข้าใจต่อคนในสังคมมากเพียงใด ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้
ภาพความจ�านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปฏิเสธไม่ได้
อีกว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีในแง่ลบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติ 
ท�าให้พวกเขาเป็นเสมือน “คนชายขอบของสังคม”

        ท�าความรู้จัก“เอดส์” และ “เอชไอวี”
 หลายคนอาจเข้าใจว่า “ผู ้ป่วยโรคเอดส์” และ  
“ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” คือคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นความเข้าใจ
ที่ผิด แท้จริงแล้ว ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเช้ือเอชไอวีนั้น  
“แตกต่างกัน” 
 จากข้อมูลของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2558 โดยนายนิมิตร์ เทียนอุดม  
ผูอ้�านวยการมูลนธิเิข้าถงึเอดส์ กล่าวถงึความแตกต่างระหว่าง 
“เอดส์” กับ “เอชไอวี” ว่า “เอชไอวี” ไม่ใช่โรค แต่เป็น 

 คนไม่ดี...คนส�าส่อน...คนที่น่ารังเกียจ 
ของสงัคม คอื สิง่แรกท่ีคนในสงัคมส่วนใหญ่
จะนึกถึง เมื่อพูดถึง “ผู้ป่วยโรคเอดส์” และ 
“ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” จริงหรือไม่? 

ตีตรา 
เลือกปฏิบัติ 
ละเมิด

สิทธิมนุษยชนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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ที่น้อยลงจากเดิม และปัจจุบันมีการพัฒนายาต้านเอชไอวีใน
รูปแบบฉีด ซึ่งการฉีดยาต้านเอชไอวี 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้
ประมาณ 1-2 เดือน
 ขณะที ่รศ.นพ.วนิยั รตันสวุรรณ นายกสมาคมโรคเอดส์ 
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน  
มยีาต้านไวรสัทีใ่ช้ได้ผล ท�าให้ผูป่้วยกลบัมามภูีมิต้านทาน ปกติ 
แข็งแรง สามารถพักอาศัย ท�างานร่วมกับคนปกติได้โดยไม่มี
อันตราย (สสส., 2562)
    

การเลอืกปฏบิตัแิละการตตีราผูป่้วยโรคเอดส์ 
และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย

 แม้ว่าการรักษาและสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี 
ในปัจจุบันจะเป็นไปในทางที่ดีข้ึน โดยผู้ป่วยโรคเอดส์และ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่าง
ปกติ แต่คนในสังคมส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้ป่วย
โรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี เห็นได้จากการส�ารวจตัวชี้วัด  
UNAIDS “ทัศนคติการเลือกปฏิบัติต่อผู ้ติดเชื้อ” พบว่า  
คนไทยร้อยละ 69.3  มีทัศนคติว่าผู้ที่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่า 
ติดเชือ้เอชไอวจีะถกูรงัเกยีจ ร้อยละ 57 กลวัตดิเชือ้ถ้าไปสัมผัส 
กับน�้าลายผู้ติดเชื้อ และร้อยละ 52.1 รังเกียจที่จะซื้ออาหาร
จากผู้ตดิเช้ือ ส่งผลให้ภาพรวมของปัญหาด้านการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อผู้ตดิเช้ือเอชไอวสีงูถงึร้อยละ 58.6 (รายงานสขุภาพคนไทย 
สสส., 2562)
 อย่างไรกด็ ีในมมุมองของผูเ้ขียนเหน็ว่าทัศนคตกิารเลอืก
ปฏบัิตต่ิอผู้ตดิเชือ้ เป็นผลมาจากการสร้างวาทกรรมและตีตรา 
ผู้ที่เป็นโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในแง่ลบ ท�าให้พวกเขา 
กลายเป็น “คนที่น่ารังเกียจ คนไม่ดี ไม่ควรใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วย 
เป็นปัญหาและเป็นภัยของสังคม” ท้ังวาทกรรมเหล่านี้ยัง
ถูกผลิตซ�้าผ่านสื่ออยู ่ตลอดเวลา ส่งผลให้การตีตราและ 
การเลือกปฏิบัติต่อผู ้ป่วยและผู้ติดเชื้อยังคงด�ารงอยู่ เช่น  
การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชพี พบว่าผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
มีอุปสรรคในการสมัครเข้าท�างานได้อย่างเสรี ดังที่มีการ 
ร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
กรณีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก�าหนดให้การ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับเข้า
ท�างาน แม้ว่าผู้ติดเชื้อสามารถด�ารงชีวิตหรือท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป การเลือกปฏิบัติดังกล่าว
จึงไม่สอดคล้องกบัหลกัความเสมอภาคและความเท่าเทยีมของ
บุคคลที่ได้รับการรับรองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

ทางการเมืองและสทิธพิลเมอืง (International Covenant on 
Civil and Political Rights – ICCPR) กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม (International  
Covenant  on Economic, Social and Cultural Rights – 
ICESCR) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 
และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยเชื้อเอชไอวี/เอดส์และ
สทิธิมนษุยชน (International Guidelines on HIV/AIDS and 
Human Rights) กสม. จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทุกแห่งพจิารณายกเลกิ ปรับปรงุ แก้ไข กฎหมาย 
กฎระเบยีบ เง่ือนไขเก่ียวกับการตรวจหาเอชไอวก่ีอนเข้ารบั
ท�างานในทกุต�าแหน่ง  และขอให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง
เร่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี 
ต่อไป เพือ่ให้ผูต้ดิเชือ้เอชไอวซีึง่สามารถใช้ชวีติอย่างปกตร่ิวมกับ 
คนทั่วไป ได้มีสิทธิในการท�างานและการเข้าถึงการจ้างงาน 
โดยปราศจากเงื่อนไขในที่สุด (ส�านักงาน กสม., 2561)

  แม้สถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์และการติดเชื้อ 
เอชไอวีในสังคมไทยจะดีขึ้นสอดคล้องกับวิวัฒนาการด้าน
การรกัษาทีก้่าวหน้า แต่ผูป่้วยและผู้ตดิเชือ้ในปัจจบุนัยังต้อง
เผชิญกับความยากล�าบากในการใช้ชีวิตซึ่งมิใช่เพียงเรื่อง
สขุภาพร่างกายทีต้่องแบกรบัความเจ็บป่วย แต่ยงัต้องอดทน
ต่อการตตีราทางสงัคมจากคนภายนอก การดูถกูเหยยีดหยาม  
การถูกแบ่งแยกเชิงพื้นที่ การยกเลิกการจ้างงาน การตัดสิน 
รวมทั้งการตีตราภายในตนเอง ท�าให้บุคคลเหล่าน้ีไม่กล้า
เปิดเผยตัวตนในสังคม หลายคนต้องอยู่อย่างหลบซ่อน  
ถงึเวลาทีเ่ราจะท�าความเข้าใจทีถ่กูต้องเรือ่งโรคเอดส์ การตดิเช้ือ  
และการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้ออย่างปกติ เพือ่ลด 
การตีตรา ลดการเลือกปฏบิติั และเคารพในสิทธมินษุยชน 
ของกันและกนั เพราะทกุคนควรมโีอกาสได้ใช้ชวีติอย่างปกตสิขุ 
ร่วมกันอย่าง “เท่าเทียม”

ตีตรา 
เลือกปฏิบัติ 
ละเมิด

สิทธิมนุษยชนผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 เหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่เกิดการประหัต
ประหารระหว่างมวลมนุษยชาติอย่างโหดร้าย กว้างขวาง 
ท�าให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วกบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ซึง่มส่ีวน
ส�าคัญต่อการธ�ารงสันติภาพของโลก และน�าไปสู่การรับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
2491 (ค.ศ. 1948) ต่อมา ได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights 
Day) และในปี 2562 นี้ ยังเป็นปีท่ีมีความส�าคัญยิ่งส�าหรับ
เด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปี ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 
of the Child : CRC) ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคแีละมพีนัธกรณ ี
ทีจ่ะต้องประกันสิทธิและเสรภีาพของเดก็ทกุคนในประเทศให้
อยู่รอดและเติบโตเต็มตามศักยภาพ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ เพศ 
ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา สถานะ หรือความแตกต่างอื่นใด
 ในปีน้ี องค์การสหประชาชาติจึงได้ถือโอกาสพิเศษ 
ดงักล่าว รณรงค์ให้ทัว่โลกเห็นความส�าคญัของบทบาทเยาวชน
คนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์พลังบวก ใช้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและความรู ้ความสามารถที่มีร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้ 
หัวข้อ ‘เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน’ 
(Youth Standing up  For Human Rights) 
 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ได้ด�าเนินการในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน
หลายประการ โดยเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะนโยบายที่ส�าคัญ อาทิ การแก้ไขระเบียบ
ห้ามเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนให้
สอดคล้องกตกิาสากล อันจะท�าให้เดก็และเยาวชนทีก้่าวพลาด 
หลงผิดได้มีโอกาสกลับคืนสู ่สังคมเป็นคนดี การขอให  ้
น�าเด็กที่ติดตามครอบครัวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
ออกจากสถานกักตัวและให้ได้รับการดูแลตาม

สทิธข้ัินพืน้ฐานทีเ่ด็กควรได้รบั การคุม้ครองสิทธเิดก็ในการ
แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนตามหลักความเช่ือทางศาสนาของตน  
และการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยศูนย ์
การเรียนของชุมชน นอกจากนี้ กสม. ได้ตระหนักถึงบทบาท
ของเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์สังคมที่เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์ โดยการร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารในการ
จัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ตั้งแต่ชั้น
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้
เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
 เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 
ประจ�าปี 2562 และการครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วย
สทิธเิดก็ในปีนี ้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตจิงึขอเชญิ
ชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิ-
มนษุยชน ทัง้การเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์  การเชือ่ม่ัน 
ในความเท่าเทียมของบุคคลโดยปราศจากการแบ่งแยก การ
ศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการปฏิบัติต่อผู้อื่น
ในฐานะท่ีเป็นเพ่ือนมนุษย์เฉกเช่นเดียวกัน และขอให้ผู้ใหญ่
ทกุคนร่วมกันสนบัสนนุให้เด็กและเยาวชนซึง่เป็นทรพัยากร
ส�าคัญของชาติได้เติบโตอย่างมีศักด์ิศรีและมีภูมิคุ ้มกัน 
สามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในอนาคต และ
มส่ีวนร่วมสร้างวฒันธรรมแห่งการ
เคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิด
ขึ้นในสังคมต่อไป

ประธาน กสม. ส่งสารวันสิทธิมนุษยชนสากล 
10 ธันวาคม ประจ�าปี 2562

ขอสังคมช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชน-ร่วมสร้างสรรค์สังคมเคารพสิทธิฯวันสิทธิมนุษยชนสากล

นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ภาพกิจกรรม

ปธ. กสม. ร่วมประชุม AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการ 
แสดงความคิดเห็น การแสดงออกและข้อมูลข่าวสารในอาเซียน

กสม. ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กสม. ลงพืน้ท่ีแสวงหาข้อเทจ็จริงกรณเีหตยิุงโจมตป้ีอม ชรบ. ยะลา

กสม. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

กสม. ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

กสม. ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เข้าร่วมการประชมุหารอืของคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาลอาเซยีน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Rights – AICHR) ว่าด้วยเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  
การแสดงออก และข้อมลูข่าวสารในอาเซยีน (ตามข้อ 23 ของปฏญิญา
สิทธิมนุษยชนอาเซียน) ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2562 ณ เมือง
นูซาดูอา เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วั นที่  2 0  ธันวาคม  2562  
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ  ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการ
อ� านวยการ ศูนย ์ ศึ กษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
นางสาวอารวีรรณ จตทุอง กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิเข้าพบ 
รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น  
เพือ่หารือหาถึงแนวทางการท�างานคุ้มครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชน 
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และประชมุร่วมกบัคณะกรรมการอ�านวยการ 
ศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ในภมูภิาคเพือ่ขับเคลือ่นเรือ่งสทิธมินษุยชนศกึษา ณ คณะนติศิาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กสม. ลงพื้นที ่
เพื่อรับฟังและสอบถามข้อเท็จจริงตามที่ได้เกิดเหตุยิงโจมตีป้อมยาม
จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจ�าหมู่บ้าน 
ทุง่สะเดา และชดุคุม้ครองต�าบล (ชคต.) ล�าพะยา หมูท่ี ่5 ต�าบลล�าพะยา  
อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา เม่ือคืนวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562  
จากฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลชาวบ้านผู้อาสาปฏิบัติหน้าที่ 
ชรบ. และหน่วยงานท้องถิ่น ณ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ ์ 
ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ช น
แห่งชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการ 
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ 
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ�านวยการศนูย์ศกึษาฯ ภาคใต้ 
ครั้งที่ 1/2562 โดยมีการหารือถึงแนวทางการท�างานเพื่อขับเคลื่อน
สิทธิมนุษยชนศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
นางสาวอารวีรรณ จตทุอง 
กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการ
ศูนย์ศึกษาและประสาน
งานด ้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคเหนือ ร่วมการประชุม
คณะกรรมการอ�านวยการ
ศูนย์ศึกษาฯ ภาคเหนือ 

ครั้งที่ 1/2562 โดยหารือถึงแนวทางการท�างานเพื่อขับเคลื่อน 
สทิธมินษุยชนศกึษาในพืน้ทีภ่าคเหนอื ณ คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วั นที่  9  ธั น ว าคม 
2562 นางฉัตรสุดา  
จันทร์ดียิ่ง กรรมการ
สิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
พร ้อมด ้วยนางสาว
รตญา กอบศริิกาญจน์  
รองเลขาธิการคณะ-
กรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) จัดโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 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

หลายร้อยปี ถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างขาดความเข้าใจ
ต่อประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมา เพราะทุกประเทศ
ล้วนต้องเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากมาก่อน รัฐบาลต้องมี
มาตรการเพื่อปกป้องอ�านาจอธิปไตยของชาติ จึงไม่อาจน�ามา 
อ้างเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว ่าฝ่ายความมั่นคงของ
ประเทศมีเจตนากวาดล้างชาวโรฮีนจาถึงข้ันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
พร้อมทัง้เรยีกร้องให้ยกฟ้อง อย่างไรกต็าม ซูจยีอมรบัว่าทหาร
เมียนมาอาจมีการใช้ก�าลังที่ไม่เหมาะสมในบางครั้ง ซึ่งจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการด�าเนินคดีต่อทหารที่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว
 ทั้งนี้ นางออง ซาน ซูจี ผู้ซ่ึงเคยครองรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพจากความพยายามน�าพาประเทศสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากกลุ่มที่ท�างาน
ด้านสิทธิมนุษยชนว่าเธอเพิกเฉยต่อสถานการณ์กวาดล้าง 
ชาวโรฮีนจา และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าต้องมีส่วน 
รับผิดชอบต่อการสังหารหมู่ชาวโรฮีนจาด้วย

ผู้แทนรัฐบาลเมียนมาขึ้นศาลโลก
คดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮีนจา

 วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2562 นางออง ซาน ซูจี  
ที่ปรึกษาแห ่งรัฐและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศของเมียนมาในฐานะตัวแทนรัฐบาลเมียนมา  
ขึ้นให้การต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังถูกรัฐบาลแกมเบียยื่นฟ้องว่า 
รฐับาลเมยีนมาละเมดิอนสุญัญาว่าด้วยการป้องกนัและลงโทษ
ความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Convention on the  
Prevention and Punishment of the Crime of  
Genocide) ที่สมาชิกสหประชาชาติรวมถึงแกมเบียและ 
เมียนมาร่วมลงนามเมื่อเดือนธันวาคม 2491 จากปฏิบัติการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮีนจาของกองทัพ 
เมียนมาในรัฐยะไข่ เมื่อกลางปี 2560 ส่งผลให้ชาวโรฮีนจา
มากกว่า 7 แสนคน ต้องลี้ภัยไปยังบังกลาเทศ 
 โดยนางออง ซาน ซจู ีได้ปฏเิสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่า 
คดีฟ้องร้องครั้งนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และเกิดขึ้นมายาวนาน 
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“ออง ซาน ซูจี”


