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กสม. ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2562
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภาฯ
จากผลงานการคุม้ ครองสิทธิเด็กของส�ำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจ�ำปี 2562 หัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” โดยนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดยี งิ่ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวฒ
ั น์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงาน กสม.
ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสเสด็จรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สารบัญ

(อ่านต่อหน้า 2)

กสม. ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรดีเด่น
ด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2562
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
หน้า 1
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
มุมสะท้อน
หน้า 2

เปิดวงเสวนานักสิทธิมนุษยชนดีเด่นปี 2562
หน้า 7
ภาพกิจกรรม
“สังคมจะดี เมื่อเคารพศักดิ์ศรี
หน้า 5 องค์การอนามัยโลกเผยผลวิจัย เด็กยุคใหม่
ความเป็นมนุษย์”
เสี่ยงมีอนาคตที่ยากลำ�บาก
หน้า 8
ค่านิยมองค์กรสำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน้า 6

มุมสะท้อน
7 กุมภาพันธ์ 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจ�ำปี 2562 โดยในปีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ได้ทลู เกล้าฯ ถวาย “รางวัลองค์กรทีม่ ผี ลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี 2562 ด้านสิทธิเด็ก” แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิรพิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะทีท่ รงด�ำรงต�ำแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ซึ่งส�ำนักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง เป็นองค์กรที่
มีผลงานส�ำคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและ
สตรีทถี่ กู กระท�ำรุนแรงในพืน้ ทีม่ าต่อเนือ่ ง ในโอกาสเดียวกันนี้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยังทรงเป็นองค์
ประธานพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรทีม่ ผี ลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี
2562 ให้แก่บุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอีก 6 ราย
มุ ม มองสิ ท ธิ์ ฉ บั บ นี้ จึ ง ขอน� ำ เสนอเรื่ อ งราว
ประสบการณ์ และแง่คดิ ในการอุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ สิทธิมนุษยชน
ของผู้ได้รับรางวัลบางส่วนจากเวทีเสวนาหัวข้อ “สังคมจะดี
เมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เพื่อเป็นแบบอย่างและ
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการ
เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป ปิดท้ายด้วยข่าวสารผลการวิจัย
ระดับสากลขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับยูนเิ ซฟ และวารสาร
การแพทย์แลนเซ็ทในหัวข้อ “อนาคตของเยาวชนโลก”
โดยจัดอันดับความเป็นไปได้ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะเป็น
สถานที่เพื่อการเติบโตขึ้นอย่างมีอนาคตที่สดใสของเยาวชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ กล่ า วถวายรายงานใจความว่ า คณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) เป็ น องค์ ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีหน้าที่
และอ�ำนาจส�ำคัญประการหนึ่งคือการสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสั ง คมให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ภาคส่วนต่าง ๆ ในการศึกษา
วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กสม.
ยังเห็นถึงบทบาทอันส�ำคัญยิ่งของบุคคลและองค์กรที่ท�ำงาน
เพื่อพิทักษ์และพัฒนาสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้อุทิศตน
เพื่อต่อสู้ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเอง ของผู้อื่นและของ
2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ :
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
นายสมณ์ พรหมรส
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ :
นายบุญเกื้อ สมนึก
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
ชุมชน จึงได้จัดท�ำโครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ขึน้ เพือ่ มอบรางวัลยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคณ
ุ ของ
บุคคลและองค์กรเหล่านี้ในงานวันสิทธิมนุษยชนเป็นประจ�ำ
ทุกปี ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่บคุ คลและ
องค์กรผูอ้ ทุ ศิ ตนปฏิบตั งิ านเพือ่ สิทธิมนุษยชนด้วยความมุง่ มัน่
แม้ตอ้ งเผชิญกับปัญหา อุปสรรคและความยากล�ำบาก ตลอดจน
เป็นการเผยแพร่ประวัตแิ ละผลงานของบุคคลและองค์กรเหล่านี้
ที่ให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในสังคม
อันเป็นการรณรงค์ให้เกิดสังคมเห็นความส�ำคัญต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนต่อไป

ภาพผู้ได้รับรางวัล (จากซ้ายไปขวา)
- นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
- ผู้แทนคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกยุติธรรมและสันติ
- พระราชวิสุทธิประชานาถ
- นางสาววาสนา เก้านพรัตน์
- ผู้แทนมูลนิธเิ พือ่ สิทธิและ
ความเป็นธรรทางเพศ
-นายวีนัส สีสุข

ในการนี้ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ปกป้ อ ง และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ประจ�ำปี 2562 ด้านสิทธิเด็ก แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอัยการ
จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ซึ่งส�ำนักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง เป็นองค์กร
ที่มีผลงานส�ำคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
และสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรงในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งด้านการ
อ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา
ทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2562 ให้แก่ บุคคลและองค์กรที่สมควร
ได้รับรางวัลอีกจ�ำนวน 6 ราย แบ่งตามประเภทรางวัล 6 ด้าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ได้แก่ พระราชวิสทุ ธิประชานาถ (อลงกต ติกขฺ ปญฺโญ) หรือ
เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี
ผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในการอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ มายาวนานกว่า 20 ปี
ด้ า นที่ 2 สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนก
ยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในประเด็นความยุติธรรมและสันติ
ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก ได้แก่  นางสาววาสนา เก้านพรัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก และประธานเครือข่าย
สิทธิเด็กประเทศไทย ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือเด็กทีถ่ กู กระท�ำความ
รุนแรงและถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การถูก
บังคับค้าประเวณีและใช้แรงงาน
ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความ
แตกต่างทางเพศ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรม
ทางเพศ องค์กรที่มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพ
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์
และสถานะบุคคล ได้แก่ นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการ
ปกครอง เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผูม้ ผี ลงานเป็น
ทีป่ ระจักษ์ในการช่วยเหลือและขจัดปัญหาคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
และด้ า นที่ 6 สิ ท ธิ ค นพิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ผู ้ สู ง วั ย
ได้แก่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย และส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิที่จ�ำเป็น

อ่ า นประวั ติ บุ ค คลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ
ปี 2562 ได้ที่
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 3

เปิดวงเสวนานักสิทธิมนุษยชนดีเด่นปี 2562
“สังคมจะดี เมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจ�ำปี 2562 มีการเสวนาในหัวข้อ “สังคมจะดี
เมือ่ เคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” โดยบุคคลผูไ้ ด้รบั รางวัลจาก
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี 2562 ได้แก่ พระราชวิสทุ ธิประชานาถ หรือ เจ้าคุณอลงกต
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี วาสนา เก้านพรัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิ
เด็กประเทศไทย วีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษาอาวุโส
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ได้ร่วมกันถ่ายทอด
เรื่ อ งราวและแง่ คิ ด จากการท� ำ งานอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้
พระราชวิ สุ ท ธิ ป ระชานาถ หรื อ เจ้ า คุ ณ อลงกต
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี กล่าวว่าแรกเริ่มที่
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องโรคเอดส์ วัดพระบาทน�้ำพุเป็นวัดแรก
ที่ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคเอดส์ ร ะยะสุ ด ท้ า ย ผู ้ ป ่ ว ยที่ ถู ก ทอดทิ้ ง หรื อ
ถูกขับไล่ออกจากครอบครัวของตน ในช่วงแรกวัดต้องเผชิญปัญหา
ถูกรังเกียจจากสังคมและชุมชนรอบข้าง ไม่มชี าวบ้านมาวัด เมือ่ ไป
บิณฑบาตก็ไม่มีข้าว ไม่มีน�้ำติดมา หรือเมื่อหลวงพ่อพาผู้ป่วย
เข้าไปในหมู่บ้าน ร้านอาหารก็ไม่ขายอาหารให้ เป็นต้น หลวง
พ่อจึงพยายามใช้หลักเมตตาและมนุษยธรรมในการแก้ปัญหา
กลยุทธ์แรกทีใ่ ช้คอื ความอดทนและท�ำให้ชาวบ้านเปลีย่ นความคิด
ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ประกอบกับบทบาทของหลวงพ่อ
ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยตนเอง ซึ่งผู้ป่วยบางคนเป็นลูกหลานของคน
ในหมู่บ้าน เมื่อเจ็บป่วยวัดก็รับดูแล เมื่อตายไม่มีวัดไหนรับเผา
วัดพระบาทน�้ำพุก็จัดการให้ ท�ำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และมีมุมมอง
ที่เปลี่ยนไป เริ่มเข้ามาช่วยงานที่วัด เอาสิ่งของที่จ�ำเป็นมาบริจาค
หรือมาเป็นอาสาสมัคร แต่ปัญหาที่ต้องจัดการในเวลาต่อมาคือ
4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ผูป้ ว่ ยทีว่ ดั ทุกคนได้รบั สิทธิใช้ยาต้านไวรัส เกือบทุกคนจึงมีชวี ติ รอด
ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยบางคนก็พาครอบครัวมาอาศัยวัดอยูด่ ว้ ย จึงกลายเป็น
เรื่องที่วัดต้องศึกษาว่าจะดูแลทุกชีวิตที่มากขึ้นอย่างไรให้อยู่กัน
อย่างมีความสุขและมีทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี
หลวงพ่อมองว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของวัดก็คือทรัพยากรคน
ซึ่งต่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงวางหลักให้
คนที่แข็งแรงทุกคนได้ท�ำงานที่สมศักยภาพของตน เช่น ปลูกผัก
ท�ำร้านกาแฟ ท�ำครัว ท�ำความสะอาด เพื่อไม่ให้เขารู้สึกเป็น
ภาระของสังคม ขณะเดียวกันก็ให้เขาได้มีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
วัดพระบาทน�้ำพุในวันนี้จึงสร้างอาชีพ สร้างงานมากมาย
วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย กล่าว
ว่า ตนเริ่มท�ำงานที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเมื่อประมาณ 29 ปี
ที่แ ล้ว และพบว่าเด็กไม่ได้ถูกละเมิดโดยคนภายนอกเท่ า นั้ น
แต่ความจริงแล้วคนทีม่ โี อกาสและเงือ่ นไขทีจ่ ะท�ำร้ายเด็กได้มากกว่า
คือคนในครอบครัวและในชุมชน เราจึงได้ยินเรื่องราวที่พ่อแท้ ๆ
ข่มขืนกระท�ำช�ำเราลูก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง ส�ำหรับการให้
ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดหรือถูกกระท�ำรุนแรงในช่วงแรก
ประเทศไทยยังต้องใช้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ
ต่อมามูลนิธิฯ จึงเริ่มพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครอง
เด็กในประเทศไทยเสียเอง เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคม
สังเคราะห์ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต่อมาเรา
พบว่าการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นยังไม่เพียงพอ
เพราะปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กเกิดที่ชุมชน มูลนิธิฯ จึงได้ร่วม
กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และยูนิเซฟ ส่งเสริมความรู้ให้แก่
คนในพื้นที่ตั้งแต่ระดับต�ำบล ผลที่ได้คือชาวบ้านสามารถมอง
เห็นปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก และรู้ว่าจะจัดการปัญหาเบื้องต้น
อย่างไร อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีการพัฒนาการ

ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กก้าวหน้าขึ้นมาก แต่ในทาง
ปฏิบัติพบว่าคนที่อยู่แวดล้อมเด็ก เช่น พ่อแม่ ครอบครัว ก็ไม่
สามารถเลีย้ งดูเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของกฎหมายได้
ด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนส่วนมากหรือ
แม้แต่ผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ทราบว่ามาตรฐานขั้นต�่ำคืออะไร ประกอบ
กับปัจจุบนั ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กมีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ จาก
การทีเ่ ด็กสามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกในสือ่ สังคมออนไลน์ได้
ดั ง นั้ น การท� ำ งานในเรื่ อ งเด็ ก จึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ต ามแก้ ไ ขปั ญ หา
รายกรณี แต่ยงั ต้องมีการท�ำงานเชิงป้องกันด้วยการส่งเสริมความรู้
ความเข้ า ใจ และภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ แ ก่ ตั ว เด็ ก เองและคนรอบข้ า ง
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
วี นั ส สี สุ ข รองอธิ บ ดี ก รมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เล่าถึงการท�ำงานในการคุ้มครองสิทธิสถานะบุคคลว่า
สังคมไทยในอดีตเมื่อพูดถึงการรับรองสิทธิสถานะบุคคลกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ภาพของมหาดไทยกับสิทธิมนุษยชนจะมีความ
ขัดแย้งกันเพราะมหาดไทยเน้นเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นหลัก
แต่ ณ เวลานี้ หลักคิดเช่นนัน้ เปลีย่ นไปมาก สังเกตได้จากพัฒนาการ
ของกฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลที่มีการแก้ไขใหม่ โดยระบุค�ำ
ที่ชี้ให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคง
ของมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยกัน โดยขณะนี้คนที่เกิด
ในราชอาณาจักรไทยมีโอกาสทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบทะเบียนราษฎร และ
มีโอกาสที่จะได้สัญชาติเกือบทุกคน ในอดีตเราเคยมองว่าลูกของ
แรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย โอกาสที่จะได้สัญชาติไทย
มีน้อยมาก รัฐหรือหน่วยงานของรัฐก็มักจะมีธงไว้เลยว่าไม่ควรให้
สัญชาติ เนื่องจากมองว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็น
จ�ำนวนมาก หากพวกเขามีลูกแล้ว รัฐไทยให้สัญชาติโดยอัตโนมัติ
จะเกิดปัญหา นี่คือมุมมองของทางด้านความมั่นคง แต่ตั้งแต่ปี
2559 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ให้ลูกแรงงานต่างด้าวมีโอกาสที่จะได้สัญชาติไทย คือเมื่อเรียนจบ
ระดับปริญญาตรีสามารถขอสัญชาติไทยได้ตามคุณวุฒิ แม้จะมีพอ่
และแม่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ตาม ส�ำหรับหลักการท�ำงานของตน
ทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งงานสถานะหรืองานสัญชาติในกรมการปกครองนัน้
ตนจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เสมอว่าให้แก้ปัญหาด้วยการมองคน
เป็ น คน เมื่ อ เห็ น คนที่ เ ดื อ ดร้ อ นพ้ น จากทุ ก ข์ เ ราก็ จ ะมี สุ ข
ไปด้วย และการตีความระเบียบ
กฎหมายในทางปฏิบัติ ก็ค วร
ตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ที่
เดือดร้อน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
กรมการปกครองมีหน่วยปฏิบัติ
มากกว่ า 2,500 หน่ ว ยทั้ ง ใน
ระดั บ อ� ำ เภอและท้ อ งถิ่ น จึ ง
ต้องให้เจ้าหน้าทีท่ กุ หน่วยทุกคน
มีความเข้าใจตรงกันในการใช้
ระเบียบกฎหมาย นอกจากจะมี

การสั่งการด้วยหนังสือ ยังมีการซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
ควบคูไ่ ปด้วย ส่วนในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องแก้กฎ ระเบียบ หรือ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสถานะ ตนมองว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชา
ระดั บ สู ง มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมากขึ้ น
ซึง่ ท�ำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งประชาชนในเชิง
โครงสร้างได้รับการตอบสนอง
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย กล่าวว่า ตนเกิดใน
ชนบท ได้เห็นความขาดแคลน ยากไร้ และเหลื่อมล�้ำมาตั้งแต่เด็ก
เมือ่ เรียนจบแพทย์และได้ไปเป็นแพทย์ฝกึ หัดทีโ่ รงพยาบาลโคราช
ก็ยิ่งเห็นปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการได้รับการรักษาพยาบาล
ของคนต่างจังหวัด เนื่องจากในสมัยนั้นแม้แต่ละจังหวัดจะมี
โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด แต่โรงพยาบาลก็มบี คุ ลากรทางการแพทย์
รวมทัง้ จ�ำนวนเตียงน้อยมาก ขณะทีโ่ รงพยาบาลระดับอ�ำเภอจะมี
แพทย์ประจ�ำอยูเ่ พียงคนเดียว ซึง่ ต้องดูแลประชาชนหลายหมืน่ คน
ทั้งอ�ำเภอ ดังนั้น ไม่ว่าหมอและพยาบาลจะท�ำงานหนักเพียงใด
ก็ไม่เพียงพอรองรับความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากนั้น
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ตนจึงได้ก่อตั้งชมรม
แพทย์ชนบทขึน้ โดยภารกิจแรกทีส่ ำ� คัญคือการเรียกร้องและผลักดัน
ให้ประเทศไทยมีโรงพยาบาลครบทุกอ�ำเภอมิใช่เพียงอ�ำเภอเมือง
เท่านั้น และผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณค่ายารักษาโรคฟรี
จากที่ประชาชนเคยได้รับเฉลี่ยคนละสามสิบสตางค์ต่อปีเป็น
คนละ 5 บาทต่อปี ซึ่งส�ำเร็จในสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช ขณะทีก่ ารสร้างโรงพยาบาลได้ครบทุกอ�ำเภอทัว่ ประเทศ
ส�ำเร็จได้ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อย่างไรก็ดี
แม้จะมีโรงพยาบาลทุกหนแห่งในประเทศแล้ว แต่ปญ
ั หาทีต่ ามมาคือ
ประชาชนส่วนมากไม่มเี งินไปรักษา โดยสมัยนัน้ ผูย้ ากไร้ทเี่ จ็บป่วย

จะได้รับการสงเคราะห์ในการรักษาพยาบาลตามดุลยพินิจของ
โรงพยาบาลนั้น ๆ คนที่มาขอรับการสงเคราะห์เช่นนี้ในอดีต
จึงเหมือนคนทีต่ อ้ งคลานเข่าเข้ามาขอความเห็นใจ ซึง่ เป็นระบบ
ที่ท�ำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540 ตนจึงได้รว่ มกับนายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์และท่านอื่น ๆ ผลักดันให้เกิดระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเพือ่ ให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ได้ กระทั่งเกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ระบบ 30 บาท
รักษาทุกโรค ขึน้ ในปี 2545 และพัฒนาเป็นระบบบัตรทองในเวลา
ต่อมา อันท�ำให้การรักษาพยาบาลกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนทุกคนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ภาพกิจกรรม
กสม. ร่วม คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรมวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ภาคเหนือ

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีวรรณ
จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพือ่ การน�ำ
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไปประยุกต์ใช้” จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภาคเหนื อ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครู อาจารย์ จากโรงเรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ จ�ำนวน 77 คน โดยมี นางประกายรัตน์
ต้นธีรวงศ์ และนายสุวฒ
ั น์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้าร่วม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

กสม. ร่วม มอ.ปัตตานี จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้าน
สิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ภาคใต้ตอนล่างและจ.ชายแดนใต้
วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์
2563 นายสมณ์ พรหมรส
ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
แห่ ง ชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ� ำ นวยการ
ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงาน
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน
เปิ ด “การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยากรกระบวนการด้ า น
สิทธิมนุษยชน เพือ่ การน�ำคูม่ อื การจัดการเรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชน
ศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้” จัดโดย
กสม. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี (มอ.ปั ต ตานี ) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือครู อาจารย์ จากโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 45 คน ในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ตรัง
สงขลา สตูล พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ณ โรงแรม
บุรีศรีภู บูติก โฮเตล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กสม. ร่วม มรภ.เพชรบุรี จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ภาคตะวันตก

กสม. ร่วม คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์
2563 นางประกายรั ต น์
ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ
อ� ำ นวยการศู น ย์ ศึ ก ษา
และประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการน�ำคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้” จัดโดย กสม. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือครู อาจารย์ จาก
โรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน 84 คน ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมเจริญธานี อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางฉัตรสุดา จันทร์ดยี งิ่
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
อ�ำนวยการศูนย์ศกึ ษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาค
ตะวันตก เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพือ่ การน�ำคูม่ อื การจัดการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปประยุกต์ใช้”
จัดโดย กสม. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายคื อ ครู
อาจารย์ จากโรงเรียนตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ�ำนวน 45 คน ในพืน้ ที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่
สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี
สมุทรสาคร และประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมี นายสุวฒ
ั น์ เทพอารักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์
แอท ซี อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
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องค์การอนามัยโลกเผยผลวิจัย
เด็กยุคใหม่เสี่ยงมีอนาคตที่ยากล�ำบาก
18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก (World
Health Organization) ร่ ว มกั บ กองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (UNICEF) และวารสารการแพทย์
แลนเซ็ท (The Lancet) เผยแพร่ผลการวิจยั ในหัวข้อ “อนาคต
ของเยาวชนโลก” โดยจัดอันดับความเป็นไปได้ทปี่ ระเทศต่าง ๆ
180 ประเทศทั่วโลก จะเป็นสถานที่เพื่อการเติบโตขึ้นอย่าง
มีอนาคตทีส่ ดใส การจัดอันดับพิจารณาจากปัจจัยเกีย่ วกับภาวะ
สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี คือ การศึกษา ภาวะโภชนาการ
อัตราการเสียชีวิตของเด็ก และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ
อัตราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลจากการวิจัยชี้ชัดว่า
ไม่ มี ป ระเทศใดในโลกที่ มี ทั้ ง สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสม และ
มีสภาพแวดล้อมที่ดีพอให้เยาวชนเติบโตได้อย่างมีอนาคต
ที่สดใส

ส่วนการจัดอันดับในประเด็น “ความรุง่ โรจน์ของเด็ก”
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับดีท่ีสุดสามประเทศแรก ได้แก่
นอร์เวย์ เกาหลีใต้ และเนเธอร์แลนด์ ขณะที่ประเทศไทยอยู่
ในอันดับที่ 64 เป็นรองเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย คือ เวียดนาม
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเด็กก�ำลังเผชิญภัยคุกคาม
ต่ อ ชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ และโฆษณาที่ ก ระตุ ้ น การบริ โ ภคอาหารที่
ไม่เหมาะสม คือ อาหารจานด่วน น�้ำอัดลม และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และยังมีข้อแนะน�ำเพิ่มเติมว่า ทุกประเทศต้อง
ก�ำหนดนโยบายใหม่ ๆ เพือ่ ลงมือสร้างความเปลีย่ นแปลงอย่าง
แท้จริง และควรมีการลงทุนในทุกภาคส่วนเพือ่ ปกป้องสุขภาพ
และสิทธิของเยาวชน อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ประเทศ
มีสขุ ภาวะและสภาพแวดล้อมทีด่ พี อให้เยาวชนเติบโตได้อย่าง
มีอนาคตที่สดใส

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

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

