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	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2564	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิ(กสม.)	จดังานวันสทิธมินษุยชนสากล 10 ธนัวาคม ประจ�าปี 2563  
ภายใต้แนวคดิ “เพราะชีวติ คอื สทิธมินษุยชน”	ณ	โรงแรมเซน็ทรา	บายเซน็ทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 
เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์	กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้กล่าว
เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ	เร่ือง	“เพราะชีวิต	คือ	สิทธิมนุษยชน”	สรุปได้ว่า 
กสม.	จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลขึ้นทุกปี	เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งภราดรภาพ 
ในการระลึกถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาค
ของบุคคลทุกคนที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ	ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ	เพศสภาพ	ภาษา	
ศาสนา	สถานะทางเศรษฐกิจ	การเมือง	หรือความเห็นอื่นใด	ซ่ึงถือเป็นหัวใจ
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 6	 ปีที่	 กสม.	 ชุดที่	 3	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และได้ด�าเนินการพิจารณาค�าร้อง

ไปมากกว่า	2,000	เรื่องน้ัน	เราพบกรณีมากมายที่ยืนยันว่า	“สิทธิมนุษยชน” 
เป็นเหมือนอากาศที่มองไม่เห็น	 สัมผัสไม่รู้สึก	 แต่หากเมื่อใดที่ชีวิตขาดซ่ึง
สิทธิ	 เสรีภาพ	 ความเสมอภาคแล้ว	 เราก็จะรับรู้ถึงการคุกคาม	 การขาด 
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต	อย่างไรก็ดี	บางสิทธิอาจมีการปะทะ
แย้งกัน	 ซึ่ง	 กสม.	 ต้องชั่งน�้าหนักในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและ 

กสม. จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 
มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิฯ ประจ�าปี 63
ขอสังคมร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง	 ดังเช ่นการให  ้
ข้อเสนอแนะก�าหนดให้สารเคม	ี“พาราควอต” 
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	 4	 ตามพระราช- 
บัญญั ติ วั ต ถุ อั นต ร าย 	 พ . ศ . 	 2 535 
มาตรา	 18	 โดยห ้ามมิ ให ้มีการผลิต 
การน�าเข ้า	 การส ่งออก	 หรือการมีไว  ้
ในครอบครอง	 ซึ่งแม้การใช้พาราควอต 
ในภาคการเกษตรจะเป็นเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ : นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์

(ท�าหน้าท่ีแทน)
กรรมการ : นางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง

  นายสมณ์  พรหมรส 

      นางสาวอารีวรรณ  จตุทอง 

      นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ 

     นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ  : นายบุญเกื้อ  สมนึก

รองเลขาธิการ : นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์

  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล

  นายอัญญะรัฐ  เอ่งฉ้วน

 “มุมมองสิทธิ์” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน การน�าข้อความหรือเรื่องราวบางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่

โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล

 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในจดหมายข่าว  
“มุมมองสิทธิ์” ได้ตลอดทั้งป ีทั้งนี้เรื่องที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับปรุงข้อความเพื่อความเหมาะสม

 บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 

“มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ และกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

มุมสะท้อน
	 ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากลของทุก	ๆ 	ปี	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคคลและองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการส่งเสริม	 ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับปี	 2563	 ที่ผ่านมาน้ี	 กสม.	 
ได้พจิารณามอบรางวลัให้แก่	7	บคุคลและองค์กรต้นแบบทีต่่างอทุศิตน 
ท�าหน้าเพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนกลุ ่มต่าง	 ๆ	 อย่างเข้มแข็ง	 
มุมมองสิทธ์ิฉบับนี้	 จึงขอน�าเสนอเรื่องราวของบุคคลและองค์กร 
ดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สังคมต่อไป

	 จากนั้น	ขอน�าเสนอข่าวสารความคืบหน้าของ	กสม.	กรณี
วุฒิสภาเห็นชอบให้เพิ่มหน้าที่และอ�านาจของ	กสม.	ในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน	 อันเป็นการส่งเสริมกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน	 ท�าให้
ข้อพิพาทสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่จ�าเป็นต้องมี 
การฟ้องร้องต่อสู่ศาล	

	 สุดท้ายนี้	 ขอเชิญชวนผู ้อ่านร่วมติดตามกระแสรณรงค์ 
ยุติการเหยียดเชื้อชาติ	#AsiansAreHuman	ในโลกสื่อสังคมออนไลน	์
จากกรณีชายสูงวัยชาวไทยในสหรัฐฯ	 ถูกท�าร้ายและเสียชีวิตลง 
ในเวลาด้วยเหตุอคติทางเชื้อชาติ	 ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าใจ 
ที่ท�าให้คนท่ัวโลกหันมาตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น	

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	40 
แต่มาตรา	55	ก็บัญญัติให้รัฐต้องดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี	สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	
และวัฒนธรรม	 (ICESCR)	 ที่ก�าหนดให้รัฐภาคีรับรองสิทธิของทุกคน 
ที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้	 
ข้อเสนอแนะของ	 กสม.	 ในเรื่องพาราควอต	 ได้รับการสนองตอบที่ด ี
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 “ในสภาวะที่ทั้งประเทศและโลกก�าลังประสบความท้าทาย
ต่อความมั่นคงของมวลมนุษยชาติ	ทั้งจากโรคระบาด	ความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้า	การสู้รบโดยอาวุธ	การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ 
ส่ิงท่ีส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนในสังคมผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต ิ
ไปด้วยกัน	 คือ	 การท่ีเราทุกคนมองเห็นทุกคนในฐานะเพื่อนมนุษย์ 

หน้าที่ที่จะต้องเคารพ	 คุ้มครอง	 และท�าให้สิทธิมนุษยชนด้านต่าง	 ๆ	 
เป็นจริงและเข้าถึงได้ส�าหรับทุกคนด้วย”	นางประกายรัตน์	กล่าวทิ้งท้าย
	 ในงานดังกล่าว	 กสม.	 ได้มอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มี 
ผลงานดีเด่น	 ด้านการส่งเสริม	 ปกป้อง	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
ประจ�าปี	 2563	 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ท�าหน้าที่
ในการส่งเสริม	 ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 จ�านวน	 7	 รางวัล	
ดังต่อไปน้ี

ปีที่ 20  /  ฉบับที่ 2  /  กุมภาพันธ์ 2564

ทีร่่วมทุกข์ร่วมสขุ	ให้ความช่วยเหลอื 
เอื้ ออาทรแก ่ กั น เพื่ อ ให ้ทุ กคน
สามารถกลับมาเข้มแข็งอีกคร้ังได้ 
ดั ง ค� า ข วั ญ ข อ ง ส� า นั ก ง า น
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติส� าหรับวันสิทธิ - 
มนุษยชนที่ผ่านมาว่า	 ‘Recover	
Better	 Stand	 up	 for	 Human	
Rights’	 โดยท่ีรัฐจะต้องค�านึงถึง

2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 จังหวัดระยอง
	 หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน	
กระทรวงยุ ติธรรม	 ที่น�ามิติ สิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน	 
มาบูรณาการการท�างานในการป้องกัน	 ดูแล	 แก้ไขและฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม	ต้นน�้า	คือการป้องกันการกระท�าผิด 
กลางน�า้	คอื	การแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟ	ูและปลายน�า้	คอื	การเตรยีมความพร้อม 
ส�าหรับเด็กและเยาวชนก่อนคืนสู ่สังคม	 พร้อมทั้งติดตามให้ความ 
ช่วยเหลือ	ประการส�าคัญได้น�ามาตรการพิเศษแทนการด�าเนินคดีอาญา
มาใช้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 2545	 เพื่อคุ้มครอง 
สิทธิเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสปรับพฤติกรรมและเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ด้านการลดการกระท�าผิดซ�้า	

2 โครงการสี่หมอชายแดนตาก
	 เป็นโรงพยาบาลชุมชนของรัฐ	 ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข	 
ซึ่งเป็นความร่วมมือของ	4	หน่วยงาน	ระหว่าง	(1)	โรงพยาบาลอุ้มผาง	 
(2)	โรงพยาบาลแม่ระมาด	(3)	โรงพยาบาลท่าสองยาง	และ	(4)	โรงพยาบาล
พบพระ	 โครงการฯ	 มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ 
คนทุกคนในพื้นที่โดยเฉพาะสิทธิในสุขภาวะของคนชายแดนที่เปราะบาง	
คนด้อยโอกาส	ภายใต้หลักคิด	“Health	for	All”	คือ	การให้ประชาชน
เข้าถึงสิทธิด้านบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม	 และไม่ควรมีผู ้ใด 
ถูกท้ิงไว้ข้างหลัง	 มีการท�างานทั้งเชิงป้องกัน	 รักษาและเยียวยา	 ตั้งแต่
เกิดจนตาย

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดี
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วิทยาเขตปัตตานี
	 ผู ้ขับเคลื่อนให ้มีการบรรจุรายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา	
(Human	Rights	 Studies)	 ไว้ในหลักสูตร	 เพื่อให้มีการเรียนการสอน
เร่ืองสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และคณะอื่น	 ๆ	 

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ด้วยแนวคิดที่ว่า 
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และการตระหนักในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน 
จะเป็นวิถีทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง 
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะในสังคม 
ที่มีความเชื่อและศรัทธาที่หลากหลาย	โดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ
ประสานความร่วมมือการท�างานของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี	 3	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
 
4 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระ วรธนารัตน์ 
 อาจารย์ประจ�ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	 ผูท้�างานส่งเสรมิ	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธขิองผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี
และผู้ป่วยเอดส์	มายาวนานกว่า	20	ปี	เป็นผู้มีส่วนร่วมส�าคัญในการสร้าง
กลไกการเข้าถงึการรักษาโรคเอดส์ทีม่คุีณภาพ	ให้ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ 
เน้นการท�างานแบบพหุภาคีระหว่างภาครัฐ	 เอกชนและประชาสังคม	
สามารถพัฒนาต่อยอดและบูรณาการสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเอดส์ 
ให้เข้าระบบของรัฐ	เช่น	กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

5 นางอรนุช ชัยชาญ นักพัฒนาสังคมช�นาญการพิเศษ
 ส�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 จงัหวดัพิจติร ปัจจบุนัด�รงต�แหน่ง พัฒนาสงัคม
 และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
	 ผู ้มุ ่งมั่นในการด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือและคุ ้มครอง 
ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 การคุ ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระท�า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว	และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ	โดยริเริ่ม
บูรณาการงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีจัดตั้งเป็นศูนย์ชุมชน 
รับแจ้งเหตุ	 และประสานการท�างานในพ้ืนที่ 	 ท�าให ้แก ้ไขปัญหา 
ได้อย่างเป็นระบบ	 เกิดการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้เสียหาย

6 นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี เลขาธิการและ
 ผู้อ�นวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก 
	 ผู ้ด�าเนินงานด้านสิทธิเด็ก	 โดยยึดฐานคิดจากอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็ก	 เพ่ือปกป้องคุ ้มครองกลุ ่มเด็กท่ีเสียเปรียบในสังคม	 
กลุ่มเด็กเปราะบางในชุมชนพื้นที่ชนบทห่างไกล	 ริเริ่มและร่วมผลักดัน 
ให้เกิดกลไกการท�างานร่วมกันในชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน	เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด	ภายใต้แนวคิดการยึดเด็ก
เป็นศูนย์กลาง	 การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม	 โดยเฉพาะการเน้น 
ให ้ เ ด็กสามารถเรียนรู ้ทักษะชีวิตให ้สอดคล ้องกับป ัญหาและ 
ความต้องการของเด็ก

7 นายสุนทร สุนทรธาราวงศ์ 
 ประธานมูลนิธิบ้านพระพร 
	 ผู้ด�าเนินงานการส่งเสริม	ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้พ้นโทษเป็นเวลากว่า	 40	 ปี	 เพื่อหยุดยั้งต้นเหตุแห่งปัญหา
การกระท�าผิดซ�้า	 โดยได้น�าแนวทางในการช่วยเหลือผู ้ต ้องขังและ
ครอบครัว	ด้วยการอบรมพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจ�าและสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 ด�าเนินการอุปการะเด็กที่เกิดจากแม ่
ที่อยู่ในเรือนจ�าและลูกของนักโทษที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจ�า	 ด้วยการรับ
เด็กเหล่านั้นมาดูแลและสนับสนุนการศึกษา	 ตลอดจนช่วยจัดหางาน
ให้ท�าภายหลังการพ้นโทษ
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นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์  
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลท่าสอำงยาง 
ผู ้ด�เนินงานในโครงการส่ีหมอำ
ชายแดนตาก
	 “ยังมีผู ้คนที่อาศัยอยู ่บริเวณชายแดน
อีกมากทั้งคนไทยและประชาชนจากประเทศ
เพื่อนบ้านท่ีไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ	
เนื่องจากเป็นกลุ ่มที่ไม่อยู ่ในเงื่อนไขการได้
หลักประกันสุขภาพ	 เช่น	 ไม่มีสัญชาติไทย	 
เป็นต้น	ปัญหาที่พบจึงเป็นปัญหาด้านค่าใช้จ่าย 
ที่ผู ้ป่วยไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ 
การคิ ดว ่ าจะท� าอย ่ า ง ไร ให ้ คน เหล ่ านี ้
มีหลักประกันสุขภาพจึงกลายเป็นโจทย์ส�าคญั 
ทีเ่ราต้องหาทางออก	ซึง่ต่อมาได้รบัการช่วยเหลอื 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการให้ความรู ้
ในเรื่องการจดทะเบียนการเกิดและสูติบัตร	 
รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้กลุ่มคน 
ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยสามารถซ้ือหลักประกันได้ 
อย่างไรก็ดี	 เราพบว่าการที่ชาวบ้านในพื้นที่
จ�านวนมากหรือแม ้กระท่ังบุคลากรของ 
โรงพยาบาลต ้อง เป ็นบุคคลไร ้ สัญชา ติ	
เน่ืองจากความบกพร่องในการส่ือสารของ
หน่วยงานรัฐ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไป
ยังทุกเรื่องในชีวิตพวกเขาท้ังเรื่องการได้รับ
การจ้างงานและสิทธิในสุขภาพ	 การท�างาน

ลกัษณเลิศ นนัทพิานชิย์ ผูอ้ำ�นวยการ 
สถานพินิจและคุ ้มครอำงเด็กและ
เยาวชน จ.ระยอำง
	 “ในความเข้าใจของคนทัว่ไป	สถานพนิจิ 
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน	มหีน้าทีด่แูลเดก็ 
ที่กระท�าความผิด	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	
การท�างานของสถานพินิจฯ	 ยังมีการท�างาน
ที่ครอบคลุมถึงการดูแลคดีที่ เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัวและผู ้ไร ้ความสามารถท่ีศาลสั่ง	
และมุ ่งให ้เด็กได ้ รับการปฏิบัติด ้วยความ 
เสมอภาคทั้งเด็กที่ เป ็นผู ้กระท�าและผู ้ ถูก
กระท�า	เนื่องจากเราพบว่าเด็กที่เป็นผู้กระท�า
ความผิดมักเป็นผู้ถูกระท�ามาก่อนหรือมีเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการกระท�าความผิด	เช่น	
กรณีเด็กถูกจับกุมเน่ืองจากเสพใบกระท่อม	
ต้องเสพเพราะต้องท�างานเพื่อเลี้ยงครอบครัว	
ต้องดูแลยายและป้าที่เป็นออทิสติก	 การจับ
เด็กเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ	 อาจท�าให้เด็ก
ไม่ได้รับการคุ้มครองหรือพัฒนาทั้งครอบครัว
ยังขาดก�าลังส�าคัญในการดูแลคนในบ้านไป 
บางกรณีเราจึงเสนอให้อัยการไม่สั่งฟ ้อง	
และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เข ้าช ่วยเหลือครอบครัวในเบ้ืองต้น	 และ
พยายามส่งเสริมให ้เด็กเข ้าถึงการศึกษา 
แม้จะต้องอยู่ในสถานพินิจฯ”

ในพื้นที่ชายแดนท�าให้เราได้เรียนรู ้ว ่าการ
รักษาพยาบาลไม่สามารถเลือกปฏิบัติท�าให้
แค่เฉพาะคนไทยเท่าน้ัน	 ทุกคนต้องได้รับ
การดูแลที่เท่าเทียม	 เพราะความเป็นคนที่ม ี
เฉกเช่นเดียวกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี
	 “ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ท�าให้เราได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก	 
2	 กลุ่ม	 กลุ่มแรกเด็กคือท่ีได้รับผลกระทบ
จากการที่พ่อแม่ถูกยิงเสียชีวิต	 ท�าให้เด็ก
ต้องเป็นหัวหน้าครบครัว	 และกลุ่มท่ีสองคือ 
เด็กที่มีป ัญหาครอบครัวจากการที่พ ่อแม่ 
มีครอบครัวใหม่	รวมทั้งการอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
ที่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
ความเชื่อที่แตกต่าง	 มหาวิทยาลัยจึงต้อง
เป็นพื้นท่ีกลางที่ปลอดภัย	 และเป็นพ้ืนที ่
ที่สามารถเยียวยาเด็กได้	 จึงคิดว่าการบรรจุ
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนจะท�าให้เด็กได้เรียนรู้ 
เข้าใจในความแตกต่าง	เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาจากต้นเหตุ ซ่ึงเมื่อได ้เร่ิมต้นจัดท�า
หลักสูตรสิทธมินษุยชนส�าหรบันกัศกึษา	ต่อมา 
ได้มีการขยายการท�างานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
หลากหลายวัย	 และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับ	 กสม.	
เป ็นแห ่ งแรกของประเทศ	 อย ่ างไรก็ ดี	 
เราตระหนักเสมอว่า	 มหาวิทยาลัยมิใช่เพียง
สถาบันที่ต้องอยู่เคียงข้างนักศึกษาแต่ต้องยืน
เคียงข้างสังคม	 เป็นพื้นที่ประสานการแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนและอ�านวยให้พวกเขา 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย”

“ร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงสังคม
เคียงข้างสิทธิมนุษยชน”

เปิดวงเสวนา

 การท�างานเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของผู้อื่นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้อง
อาศัยทั้งพลังใจ พลังกาย การอุทิศตนเสียสละภายใต้หลักคิดพื้นฐานที่มองเห็นคุณค่า
และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของผูอ้ืน่อยูเ่สมอ มมุมองสทิธ์ิฉบับน้ี ขอเชญิชวนแลกเปลีย่น 
บางแง่มุมของประสบการณ์การท�างานด้านสิทธิมนุษชนจากผู้ได้รับรางวัลบุคคลและ
องค์กรทีม่ผีลงานดเีด่นด้านการส่งเสรมิ ปกป้อง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจ�าปี 2563 
ในการเสวนา เรื่อง “ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” เนื่องใน
โอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจ�าปี 2563 ที่น่าสนใจ สรุปได้ดังน้ี

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



รอำงศาสตราจารย ์นายแพทย ์  
ธรีะ วรธนารตัน์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	 “ในอดีตเมื่อได ้ไปท�างานในจังหวัด
นครราชสีมา	 วันหนึ่งพยาบาลแจ้งว่ามีคนไข้
โรคเอดส์ฆ ่าตัวตาย	 เม่ือสืบไปถึงสาเหตุ 
ก็ทราบว่าคนไข้ไม่สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส	
HIV	 และมีปัญหาการไม่ได้รับการยอมรับ 
จากครอบครัวและชุมชน	 เรื่องน้ีสะท้อน
ให ้ เห็นป ัญหาการตีตราจากสั งคมและ 
ในแง่หนึ่งคือหมอไม่สามารถท�าให้ผู ้ป ่วย
หรือคนรอบข้างเข ้าใจเก่ียวกับโรค	 และ
ท�าให้คนไข้กลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชนได้	 
ดังนั้น	 เมื่ อได ้มี โอกาสเข ้าไปท�างานใน
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริ่มผลักดันเรื่อง
นโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้	 รวมทั้งการ 
เข้าถงึยาต้านไวรสั	HIV	โดยประสานความร่วมมือ 
กับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ท้ังภาคประชาสังคม	 
ภาคเอกชน	ภาครฐั	และชมุชนในการมส่ีวนร่วม 
ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย”

อำรนชุ ชยัชาญ เมือ่ำครัง้ด�รงต�แหน่ง 
นักพัฒนาสังคมช�นาญการพิเศษ 
ส�นักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงขอำงมนุษย์จังหวัดพิจิตร
	 “พื้นที่จังหวัดพิจิตร	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
การน�าเด็กจากประเทศลาวเข้าสู่กระบวนการ
ค้ามนุษย์เป ็นจ�านวนมาก	 การท�างานใน 
หลายครั้งต้องเสี่ยงอันตรายจากการเผชิญกับ 
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่	เนื่องจากเป็นกรณีท่ีเข้าไป
ขัดผลประโยชน์มหาศาล	 ส�าหรับปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศท่ีผ่านมาได้พบเจอ
กับกรณีที่น่าเศร้า	 เช่น	 กรณีเด็กถูกคนใน
ชุมชนกระท�าช�าเราเป็นเวลานานหลายปี	แต่

คนในชุมชนเพิกเฉยและช่วยกันปกปิดข้อมูล 
ผู้กระท�าความผิด	หรือกรณีการกระท�าความ
รุนแรงในครอบครัวที่ เหยื่อปกปิดข ้อมูล 
เสียเอง	เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	พบว่ารูปแบบการ
ค้ามนุษย์ในปัจจุบันเปล่ียนไปสู่ช่องทางการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น	เช่น	กรณีเด็กอายุ	
19	 ปี	 ถูกแฟนอัดคลิประหว่างมีเพศสัมพันธ์
และน�าคลิปไปขายทางออนไลน์	 และเม่ือ 
ผู้เสียหายแจ้งความด�าเนินคดี	 กระบวนการ
สอบสวนในกระบวนการยุติธรรมก็ยิ่งซ�้าเติม
บาดแผลของเหยื่อจากการซักถามหลาย	 ๆ	
ครั้งด้วยค�าพูดหรือการดูคลิป	 ซ่ึงสะท้อน 
ให ้เห็นว ่าบางครั้งพนักงานสอบสวนไม่มี 
ความเข้าใจในภาวะความเปราะบางเช่นนี	้ 
จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปดูแลไม่ให้
เกิดการละเมิดซ�้าด้วย”

เกรียงไกร ไชยเมือำงดี เลขาธิการ
และผู้อำ�นวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก
	 “จากประสบการณ์การท�างานด้าน
สิทธิเด็กท่ีผ่านมา	 ท�าให้ได้เห็นปัญหาของ
เด็กฐานะยากจนและเด็กที่ต ้องโยกย ้าย
ถ่ินฐานจากการที่พ ่อแม ่อพยพเข ้ามาใน
ประเทศไทย	 เราเห็นสภาพชีวิตของเด็ก
เหล่าน้ีที่ขาดโอกาสท้ังเรื่องความเป็นอยู่ที่ด ี
อาหาร	 และการศึกษา	 ปัจจุบันตนท�างาน
บนดอยโดยมีก ลุ ่ม เป ้ าหมายที่ ให ้ความ 
ช ่วยเหลือคือกลุ ่ มชาติ พันธุ ์ ซึ่ งมีป ัญหา 
ความขาดแคลนอาหาร	 เราจึงเข้าไปดูแล 
เด็กเล็กในเรื่องโภชนาการ	 เข้าไปท�างาน
กับพ่อแม่โดยสนับสนุนครอบครัวให้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตอาหาร
ของชุมชน	 จากการท�างานที่ผ่านมาท�าให้ได้ 
ทราบว ่ามีเด็กอีกจ�านวนมากที่ เข ้าไม ่ถึง 
การดูแลหรือได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ	
รวมท้ังมีเด็กอีกจ�านวนมากที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนและไม่มีสัญชาติไทย	 นอกจากนี ้
เรายังเห็นปัญหาอื่น	ๆ	ที่ตามมา	เช่น	ปัญหา
ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
จากคนในครอบครัว	 ในโรงเรียน	 เราจึง 
ขับเคลื่อนงานร ่วมกับเครือข ่ายคุ ้มครอง

เด็กในชุมชนซึ่งเป ็นรูปแบบของจิตอาสา	 
ให้ชาวบ้านมาท�างานประสานกับภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยตระหนักว่า
หน้าที่การปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นหน้าที่ของ
ทุกภาคส่วนท่ีจะต้องเสริมพลังซึ่งกันและกัน”

สุนทร สุนทรธาราวงศ์ ประธาน
มูลนิธิบ้านพระพร
	 “ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มคนที่มักถูกลิดรอน
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะที่เป็นมนุษย์อยู่เสมอ	
โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งเมื่อผู ้ต ้องขังพ ้นโทษ 
ออกมาจากเรือนจ�า	 หลายคนประสบปัญหา
ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพได้	เนื่องจาก
สังคมหวาดกลัว	 ไม่ยอมรับ	 ท�าให้ต้องกลับ
มากระท�าความผิดซ�้าและกลับเข้าสู่เรือนจ�า 
จึงเกิดแนวคิดในการสร้างบ้านพระพรขึ้น 
เพื่อเป ็นพื้นที่ที่ เป ิดโอกาสให้ผู ้ ท่ีพ ้นโทษ 
ออกจากเรือนจ�าสามารถเข ้ามาพึ่งพิงได  ้
ในเรื่องต่าง	ๆ 	เช่น	การประกอบอาชีพ	ซึ่งเรา 
ได้ท�าข้อตกลงร่วมกับบริษัทต่าง	 ๆ	 ในการ
รับผู ้พ้นโทษที่ผ่านกระบวนการอบรมจาก
บ้านพระพรไปท�างาน	 ปัจจุบันบ้านพระพร
ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายจากผู้ต้องขังชายไปยัง
เยาวชนที่ออกจากสถานพินิจฯ	 และศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชนฯ	 ที่ครอบครัว
แตกแยกหรือเมื่อออกมาแล้วไม่มีที่อยู่อาศัย
ด้วย	นอกจากน้ี	ยังเห็นปัญหาอีกประการคือ
กลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างต้องโทษ
อยู่ในเรือนจ�า	 และเมื่อคลอดลูกออกมาแล้ว 
ในระยะหน่ึงเด็กจะต้องแยกจากแม่	จึงคิดว่า 
จะท�าอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิต่าง	 ๆ 
และได้รับการดูแลที่ดี	 เพื่อเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ	 จึงมีโครงการรับอุปการะ
ลูกของผู้ต้องขังหญิงและส่งเข้าสู่สถานศึกษา
ด้วย	ซ่ึงเป้าหมายคือเด็กต้องได้รับการศึกษา
อย่างน้อยถึงระดับมัธยม	 การท�างานเช่นนี ้
เป ็นเหมือนการให ้โอกาส	 ให ้สิทธิ 	 และ 
ให ้ความเป ็นคนที่สมบูรณ ์แก ่คนท่ีด ้อย
โอกาส”
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วุฒิสภาเห็นชอบ
ให้เพิ่มหน้าที่และอ�านาจของ กสม. 

ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ด้านสิทธิมนุษยชน

	 นางประกายรัตน์	ต้นธรีวงศ์	กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
ท�าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิเปิดเผยถงึการ
ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านกฎหมายต่อที่
ประชุมวุฒิสภากรณีท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	
เห็นสมควรด�าเนินการไกล่เกลี่ย	ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิ
มนุษยชน	 เมื่อวันที่	 15	กุมภาพันธ์	 2564	 ว่า	สมาชิกวุฒิสภามีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ที่เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มหน้าท่ีและอ�านาจให้ กสม. สามารถด�าเนินการ
ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนได้
	 นางประกายรัตน์	 ระบุว่า	 ตามท่ี	 กสม.	 ได้จัดท�ารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เพื่อเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 โดยได้เสนอปัญหาอุปสรรคประการหนึ่ง 
ในการปฏิบัติงาน	 คือ	 หน้าท่ีและอ�านาจของ	 กสม.	 ท่ีก�าหนดไว ้
ในมาตรา	 247	 (1)	 ของรัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 2560	 ประกอบมาตรา	 26	 (1)	 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
พ.ศ.	2560	มิได้บัญญัติหน้าที่และอ�านาจในการด�าเนินการไกล่เกล่ีย 
ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนไว้	 ท�าให้	 กสม.	 
ไม่สามารถด�าเนินการคุ้มครองและเยียวยาประชาชนท่ีถูกละเมิดสิทธิ 
ได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งต่อมา	 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ	 วุฒิสภา	 ได้น�าประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเชิงลึก	 
โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง	ๆ	มาให้ข้อมูล	และโดยเฉพาะข้อมูล
จากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย	 ที่ให้ข้อมูล 
ในส ่วนหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย	 
ประกอบกับได้รับทราบจาก	 กสม.	 เก่ียวกับข้อเสนอแนะของ 
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	 (Sub-Committee	 on	
Accreditation:	SCA)	ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร
ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (Global	 Alliance	
of	National	Human	Rights	 Institutions:	GANHRI)	ในรายงาน 
การพิจารณาประเมินสถานะของ	 กสม.	 เม่ือเดือนธันวาคม	 2563	 
เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ก่ึงตุลาการ	 ซ่ึง	 SCA	 ได้อ้างอิงหลักการปารีส
และให้ข้อมูลว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถมีหน้าท่ีและ
อ�านาจครอบคลุมไปถึงการแสวงหาข้อยุติท่ีน่าเชื่อถือและปรองดอง	
ผ่านกระบวนการแก้ไขทางเลือก	คือ	กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
เ พ่ือยุ ติความขัดแย ้งที่ เ กิด ข้ึนได ้ 	 ซ่ึงเป ็นการเพิ่มประสิทธิผล 
ในการท�างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 นางประกายรัตน์	 กล่าวต่อไปว่า	 ในการเข้าร่วมชี้แจงและ
ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมวุฒิสภา	 ตนได้กล่าวถึงกรณีท่ี	 กสม.	 ถูกปรับ 
ลดสถานะจาก	 A	 เป ็น	 B	 เ ม่ือป ี 	 2558	 และการขอเข ้ารับ 
การประเมินสถานะอีกครั้งเมื่อปี	 2561	 ด้วยเห็นว่า	 สาเหตุของการ 

ปรับลดสถานะเมื่อปี	 2558	 ได้รับการผลักดันและได้ด�าเนินการ
แก้ไขข้อห่วงกังวลตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	 โดยเมื่อ 
เดือนธันวาคม	 2563	 ตนได้เข้ารับการสัมภาษณ์และตอบข้อซักถาม
ของ	 SCA	 เพื่อประกอบการประเมินสถานะของ	 กสม.	 ผ่านระบบ 
ทางไกล	ซึ่งต่อมา	SCA	ได้แจ้งมติให้เล่ือนการพิจารณาประเมินสถานะ
ของ	กสม.	ออกไปเป็นเวลา	18	เดือน	เน่ืองจาก	SCA	มีข้อห่วงกังวล
ในประเด็นด้านกฎหมาย	2	กรณ	ี
	 ประเด็นแรก	 ได้แก่	 ความเป็นอิสระของ	 กสม.	 ท่ีสืบเนื่อง 
มาจากบทบญัญตัมิาตรา	247	(4)	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช	2560	และมาตรา	26(4)	ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่ก�าหนดให ้
กสม.	ต้องช้ีแจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
โดยไม ่ถูกต ้องหรือไม ่เป ็นธรรม	 ซึ่งไม ่เคยปรากฏว่ามีสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดที่กฎหมายก�าหนดให้มีหน้าที่ในลักษณะ
ดังกล่าว	 ซ่ึงจะลดทอนความเป็นอิสระที่แท้จริงหรือที่สาธารณะรับรู้	
(actual	or	perceived	 independence)	 โดย	SCA	เสนอแนะให	้
กสม.	ผลักดันให้มีการยกเลิกบทบัญญัติน้ี	
	 ประเด็นที่สอง	 ได้แก่	 อ�านาจหน้าที่กึ่งตุลาการของ	 กสม.	 
ซ่ึงตามมาตรา	 27	 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ก่อนหน้านีไ้ด้เคยให้อ�านาจแก่	กสม.	ทีจ่ะด�าเนนิการ 
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้	แต่กฎหมายปัจจุบัน	ไม่ปรากฏว่า	กสม.	มีหน้าท่ี 
และอ�านาจดังกล่าว	ซ่ึง	SCA	เห็นว่า	กสม.	ควรผลักดันให้หน้าท่ีและ
อ�านาจดังกล่าวกลับคืนมา	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษา
ของคณะกรรมาธิการฯ	อันเป็นการส่งเสริมให้มีการระงับข้อพิพาท 
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ท�าให้ข้อพิพาทสามารถยุติลงได ้
ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการฟ้องร้อง เป็นการลดภาระ 
ของประชาชนและลดจ�านวนคดีที่ขึ้นสู่ศาล 
	 “ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ประธาน
และคณะอนกุรรมาธกิารกจิการองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนญู	คณะที	่1 
ที่ได้ให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ของ	 กสม.	 และสนับสนุนให้	 กสม.	 ได้หน้าที่และอ�านาจไกล่เกลี่ย
กลับคืนมา	 โดยหลังจากที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบอย่างเป็น
เอกฉันท์ในการประชุมเม่ือวันที่	15	กุมภาพันธ์	2564	แล้ว	วุฒิสภา
จะส่งรายงานพร้อมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง 
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้
พิจารณาด�าเนินการแก้ไขกฎหมายต่อไป”	 นางประกายรัตน์	 กล่าว
ทิ้งท้าย

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



	 วันที่	19	กุมภาพันธ์	2564	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ	์กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท�าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	นางฉัตรสุดา จันทร์ดีย่ิง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง	 และ 
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พร้อมด้วย 
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน ์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการชันสูตร
พลิกศพ	ร่วมกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์	โรจนสุนันท์	สมาชิกวุฒิสภา	
ผู้แทนส�านักงานกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	ผู้แทนสถาบันนิติเวช
วิทยา	 โรงพยาบาลต�ารวจ	 และผู้แทนส�านักงานพระธรรมนูญทหารบก	 
กองบัญชาการกองทัพบก	 เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น	 ต่อการ
จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน	 ณ	 ห้องประชุม	 709	 ชั้น	 7	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 วันที่ 	 19	 กุมภาพันธ ์	 2564	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 (กสม.)	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	
ครั้งที่	 1/2564	 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างประธานองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทั้ง	5	แห่ง	ได้แก่	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการด�าเนินงาน 
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในการนี้	 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท�าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการ 
สิ ท ธิ มนุ ษยชนแห ่ ง ช าติ 	 เ ป ็ นประธาน ในการประ ชุม 	 โ ดยม ี
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
นางภิรมย์ ศรปีระเสรฐิ	และนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์	กรรมการสทิธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงาน	กสม.	เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย 
ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตหลักส่ี	กรุงเทพฯ

กสม.	ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	เปิดศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้	แห่งที่	2

กสม.	เป็นเจ้าภาพจัดประชุมองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ	ครั้งที่	1/2564

กสม.	หารือร่วม	UNDP	ขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ

ภาพกิจกรรม

กสม.	ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกรณีสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการชันสูตรพลิกศพ

	 วันที่	5	กุมภาพันธ์	2564	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์	กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท�าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 ในฐานะประธานคณะท�างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
และการพฒันาทีย่ัง่ยนื	นางสาวอารวีรรณ จตทุอง	และนางภริมย์ ศรปีระเสรฐิ 
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิเข้าร่วมการประชมุคณะท�างานขบัเคล่ือน 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน	 ครั้งท่ี	 1/2564	 โดย
ได้หารือร่วมกับนางสาวธาริณี สุรวรนนท์	 ผู ้จัดการโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ประเทศไทย	ถึงแนวทางและแผนปฏิบัติงาน 
ที่อาจด�าเนินงานร่วมกันได้ในประเด็นการขับเคล่ือนเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนตามหลักการช้ีแนะแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับธุรกิจ	 (UNGPs)	 ณ	 ห้องประชุมส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 วันที่	14	กุมภาพันธ์	2564	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
(กสม.)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 จัดพิธีเปิด	 “ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค”	ณ	อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 ซึ่งถือเป็นศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้	 แห่งที่	 2	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือสามารถเข้าถึงกลไกการคุ ้มครองและ 
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 ทั่วถึง	 และทันต่อ
สถานการณ์ในพื้นที่	 ในการนี้	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์	 กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	พร้อมด้วย	ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต	 ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดป้ายศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ในภูมิภาค	 โดยมีนางฉัตรสุดา จันทร ์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส  
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง	 และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์	 กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พร้อมด้วยนายบุญเกื้อ สมนึก	 เลขาธิการคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต ิ
ห�กต้องก�รข้อมูล ข้อแนะนำ�และบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

สำ�นักส่งเสริมก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต ิ
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�ฯ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรส�ร 0 2143 9575 

รูส้ิทธิ	รักสิทธ ิไม่ละเมิดสิทธิ

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ขอคว�มกรุณ�
ตอบแบบประเมินออนไลน์

	 	 	 	 28	 มกราคม	 2564	 
นายวชิา รตันภกัด	ีชายไทยสงูวยั 
ถูกคนร้ายผลักอย่างแรง 
จนล ้มลงกระแทกพื้ น

ปูนซีเมนต์	 ขณะเดินออกก�าลังกายอยู ่ 
ริมถนนแอนซาวิสต้า	เมืองซานฟรานซิสโก	
รัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	และเสียชีวิต
ในอีก	 2	 วันถัดมา	 โดยผู้ต้องหาคือเด็กวัยรุ่น 
ชาวอเมริกันวัย	19	ปี	ถูกจับในคดีฆาตกรรม	ท�าร้าย 
ผู้สูงอายุ	 และท�าร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรง	 แต่เขาให้การ
ปฏิเสธ	 โดยระบุว่าได้ใช้แค่มือผลักเท่านั้นและไม่ได้มีเจตนา
ท�าร้ายให้ถึงแก่ชีวิต	อย่างไรก็ดี	ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมองว่า 
เหตุการณ์นี้เกิดจากทัศนคติการเหยียดเชื้อชาติของคนบางกลุ่ม 
และไม ่ ใช ่กรณีแรกที่ เกิดขึ้น	 ขณะที่ รายงานของศูนย ์ยุติ 
ความรุนแรงต่อกลุ ่มเอเชียน-อเมริกัน	 เปิดเผยว่า	 นับต้ังแต่ 
มกีารระบาดของโรคโควดิ 19 พบเหตทุ�าร้ายร่างกาย ด่าทอ และ 
เลือกปฏิบัติต่อคนเชื้อชาติเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกมากขึ้น 
โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่พบรายงานความรุนแรงจาก 
การเหยียดผิวสูงถึงร้อยละ	40	จากทั่วสหรัฐอเมริกา
	 หลังจากน้ัน	ไม่เพียงแต่เรื่องราวน่าสลดของนายวิชาจะ
เป็นทีพู่ดถึงอย่างมาในสือ่สงัคมออนไลน์	แต่เรือ่งราวของคนเอเชยี 

กรณีอื่น	 ๆ	 ที่ถูกท�าร้ายจากการเหยียดเชื้อชาต ิ
ก็ถูกเปิดเผยมากขึ้น	 กระทั่งผู ้ใช ้สื่อสังคม
ออนไลน์และบุคคลผู ้มีอิทธิพลในวงการ
บันเทิงของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาร่วมกัน 
รณรงค์ยุติการเหยีดเช้ือชาติผ่านการติด 
แฮชเท็ก	#AsiansAreHuman #Justice 

ForVicha และ	#SaveVicha	ในส่ือสังคม
ออนไลน์	 ท้ังนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม 

ให้กับนายวิชาและคนเอเชียทุกคนท่ีตกเป็นเหยื่อ 
การเหยียดผิวและเหยียดเช้ือชาติอันเป็นทัศนคติเชิงลบที่ฝังอยู่
ในสังคมอเมริกันมายาวนาน

#AsiansAreHuman 
โลกโซเชียลเรียกร้องยุติการเหยียดเชื้อชาติ 
หลังชายไทยถูกผลักเสียชีวิตในสหรัฐฯ

AsiansAreHuman


