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คํำาอธิบายความหมายของเครื่องหมาย

รูปทรงดอกบัว คือ	 ความมีคุณธรรม	ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม คือ	 การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสังคม	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
	 	 ให้เป็นส่วนสํําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ คือ	 การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	
	 	 ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพ	
	 	 ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ

สีน้ํําเงิน คือ	 สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
 คือ	 ความมุ่งมั่น	อดทนในการทํํางานเพื่อประชาชน
 คือ	 ความสามัคคี	และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม	
	 	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม	สิทธิอื่น	ๆ	ในสังคมไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ปรึกษา	 นายแพทย์แท้จริง	 ศิริพานิช	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คํำานํำา

สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกชีวิตมีคุณค่า 

และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมเสมอกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  ดังนั้น การปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกันในการพิทักษ์และปกป้องทั้งสิทธิของตนเอง และเคารพ 

ในสิทธิของผู้อื่นซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกัน 

ปจัจบุนัมบีคุคล และองคก์รทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนบคุคล และองคก์รภาคสือ่มวลชน จำานวนไมน่อ้ย 

ที่มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ แม้ต้องเผชิญกับ 

ความยากลำาบากนานัปการ   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประจักษ์ถึงบทบาทอันสำาคัญยิ่งของบุคคล องค์กรเหล่านั้น 

ในการทำางานเพื่อ “สิทธิมนุษยชน” ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗  เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณ ให้สังคมได้รับรู้ 

เพื่อสร้างขวัญ และกำาลังใจให้กับบุคคล และองค์กรดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลพิเศษ “ผู้อุทิศตน 

เพื่อสิทธิมนุษยชน” ให้กับบุคคลเกียรติยศที่อุทิศตนทำางานเพื่อสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความทุ่มเท 

และมีผลงานเป็นคุณูปการต่อสังคม

 



สารบัญ
 ๑ ๑๐ ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน

 ๔ การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง 
  และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗

 ๑๕ รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
 ๑๖  รองศาสตราจารย์ จุรี   วิจิตรวาทการ
 ๒๒  นางเตือนใจ   ดีเทศน์
 ๒๘  นายวัชรินทร์   ปัจเจกวิญญูสกุล

 ๓๓ รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗
 ๓๔  ประเภทบุคคลทั่วไป
    นางทัศนีย์   คีรีประณีต
 ๔๐  ประเภทบุคคลทั่วไป
    นายบารมี   พานิช
 ๔๔  ประเภทบุคคลทั่วไป
    นายพงษ์พิพัฒน์   มีเบญจมาศ
 ๕๐  ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
    นางสาวกิษศิญาพัฒน์   สิงหเดช
 ๕๘  ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
    นายอรรถสิทธิ์   เหลืองไพบูลย์
 ๖๔  ประเภทบุคคลภาคสื่อมวลชน
    นางสาวฐปณีย์   เอียดศรีไชย
 ๗๒  ประเภทบุคคลภาคสื่อมวลชน
    นายประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์
 ๗๘  ประเภทองค์กรภาครัฐ
    เทศบาลตำาบลคลองใหญ่ อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด



สารบัญ
 ๘๒  ประเภทองค์กรภาครัฐ
    บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
 ๘๘  ประเภทองค์กรภาครัฐ
    สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
 ๙๔  ประเภทองค์กรภาคเอกชน
    มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
 ๑๐๐  ประเภทองค์กรภาคเอกชน
    สภาองคก์รชมุชนตำาบลคหูาใต ้และเครอืขา่ยพทิกัษส์ทิธชิมุชนเขาคหูา อำาเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา
 ๑๐๘  ประเภทองค์กรภาคเอกชน
    สมาคมเครือข่ายประมงพื้นที่บ้านอ่าวท่าศาลาและเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๑๑๔  ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
    รายการนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 ๑๑๘  ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
    วงดนตรีโฮป  แฟมิลี่
๑๒๒  ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
    สถานีวิทยุ จส.100

ภาคผนวก

 ๑๒๗  คำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
   ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗
 

๑๓๐  ประกาศขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
   ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗
  

๑๓๒  ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
   

๑๓๕  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  

๑๓๗  ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๑๐ ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาสากล

วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน (The Universal Declaration of Human Rights) และมมีตปิระกาศใหว้นัที ่๑๐ ธนัวาคมของทกุปี 

เป็นวันสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่นั้นมาโครงสร้างกลไกและเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชน ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อประกัน

สิทธิขั้นพื้นฐาน และป้องกันการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก จึงร่วมกันเฉลิมฉลอง

ภายใต้แนวคิดว่า “มนุษย์เกิดขึ้นมามีอิสระ มีเสรีภาพ และเท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ”

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(The Universal Declaration of Human Rights) คืออะไร

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ประเทศตา่ง ๆ  ตระหนกัวา่การคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

อยา่งมปีระสทิธภิาพเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิสนัตภิาพ และความเจรญิกา้วหนา้ขึน้ในโลก จงึไดร้ว่มกนัจดัตัง้องคก์าร 

สหประชาชาติ เพื่อให้เป็นองค์การโลกในการให้ความคุ้มครองมนุษยชาติให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค 

และเทา่เทยีมกนั ทีป่ระชมุสหประชาชาตคิรัง้แรก เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ขอใหค้ณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน 

ที่จัดตั้งขึ้น พิจารณาร่างปฏิญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เรียกว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ให้การรับรองปฏิญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๑

ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน ประกอบดว้ยวรรคอารมัภบท และบทบญัญตั ิ๓๐ มาตรา ทีก่ำาหนดสทิธมินษุยชน 

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด เสรีภาพ 

และความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานในการดำารงชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิเสรีภาพที่จะแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการศึกษา สิทธิในเสรีภาพจากการไม่ถูกทรมานและการกระทำาที่ย่ำายีศักดิ์ศรี
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การจดัทำาปฏญิญานีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำาหนดหลกัการ และมาตรฐานความเขา้ใจรว่มกนัในบทบญัญตัขิองกฎบตัร

สหประชาชาตเิกีย่วกบัสทิธมินษุยชน ปฏญิญาสากลไดพ้ฒันาความสำาคญัมากขึน้เปน็ลำาดบัและไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ 

เพื่อยกร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนแรก เป็นปฏิญญาเพื่อกำาหนดหลักการหรือมาตรฐานทั่วไปด้านสิทธิมนุษยชน

ส่วนที่สอง เป็นตราสารทางกฎหมายที่สร้างพันธกรณีแก่รัฐที่เป็นภาคี ที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามที่ 

ระบุและจำากัดสิทธิที่พึงกระทำาได้

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ (ค.ศ. ๑๙๖๖) สหประชาชาติได้รับรองเอกสารส่วนที่สอง ซึ่งแยกเป็น ๒ ฉบับ คือ

๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 

and Political Rights-ICCPR)

มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการที่รัฐภาคีต้องประกันให้มีกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและปกครอง โดยหลัก

นติธิรรมตอ่บคุคลทีอ่ยูใ่นเขตอำานาจรฐั โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิเชน่ สทิธใินการกำาหนดเจตจำานง สทิธใินการมชีวีติอยู่

รอด สิทธิในความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิในการรวมตัวและสมาคม เสรีภาพจากการทรมาน และการกระทำา 

หรือการลงโทษที่โหดร้าย และย่ำายีศักดิ์ศรี การเป็นทาส แรงงานบังคับ การจับกุมหรือกักขังตามอำาเภอใจ สิทธิในการ

ได้รับการไต่สวนอย่างเป็นธรรมและโดยทันที และสิทธิในความเป็นส่วนตัว

๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR)

มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการที่รัฐจะต้องไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ในกติกา และส่งเสริมสิทธิดังกล่าว 

อย่างเป็นไปเท่าที่ทรัพยากรของประเทศมีอยู่ ได้แก่ สิทธิเกี่ยวกับการทำางานในสภาพที่ดีเหมาะสมและเป็นธรรม 

การคุ้มครองด้านสังคม เช่น การมีมาตรฐานในการดำารงชีวิตที่พอเพียง รวมถึงเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย การประกัน 

มาตรฐาน ด้านสุขภาพกายและจิตใจ สิทธิในการศึกษา และสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากเสรีภาพทางวัฒนธรรม 

และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
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สำาหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับแต่อดีตได้ให้การรับรองเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ 

หลายฉบับ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเน้นเรื่อง 

สิทธิมนุษยชนไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น มาตรา ๔ ประกันว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว 

ย่อมได้รับการคุ้มครอง” อันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๑ ที่ระบุว่า 

“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิ์ ประสาทเหตุ 

และมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง”
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง  ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจํำาปี ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น 

ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗ เพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณ เชิดชูและประกาศเกียรติคุณเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้ 

เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กบ่คุคลและองคก์รทีอ่ทุศิตนปฏบิตังิานอยา่งมุง่มัน่ เพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมโดยสว่นรวม 

ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติของผู้ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ 

บุคคลอื่นในสังคมเพิ่มขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มี 

ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗ และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 

ให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน 

ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗ ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 

เสนอเรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล แต่ละประเภท ดังนี้
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๑. รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จำานวน ๓ รางวัล ได้แก่

 ๑.๑ รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ

 ๑.๒ นางเตือนใจ  ดีเทศน์

 ๑.๓ นายวัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล 

๒. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ประจำาปี ๒๕๕๗  โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 ๒.๑ ประเภทบุคคล ประกอบด้วย

  ๒.๑.๑ บุคคลทั่วไป จำานวน ๓ รางวัล ได้แก่

   ๑) นางทัศนีย์  คีรีประณีต

   ๒) นายบารมี   พานิช

   ๓) นายพงษ์พิพัฒน์  มีเบญจมาศ

  ๒.๑.๒ เด็กและเยาวชน จำานวน ๒ รางวัล ได้แก่

       ๑) นางสาวกิษศิญาพัฒน์  สิงหเดช

       ๒) นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ 

  ๒.๑.๓ บุคคลภาคสื่อมวลชน จำานวน ๒ รางวัล ได้แก่

   ๑) นางสาวฐปณีย์  เอียดศรีไชย                           

   ๒) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

 ๒.๒ ประเภทองค์กร ประกอบด้วย

  ๒.๒.๑ องค์กรภาครัฐ จำานวน ๓ รางวัล ได้แก่

   ๑) เทศบาลตำาบลคลองใหญ่ อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

   ๒) บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

   ๓) สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
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  ๒.๒.๒ องค์กรภาคเอกชน จำานวน ๓ รางวัล ได้แก่

   ๑) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

   ๒) สภาองค์กรชุมชนตำาบลคูหาใต้ และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อำาเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา 

   ๓) สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา และเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  ๒.๒.๓ องค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จำานวน ๓ รางวัล ได้แก่

   ๑) รายการนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

   ๒) วงดนตรี โฮป แฟมิลี่

   ๓) สถานีวิทยุ จส.100

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗

 

 (ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์)

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจํำาปี ๒๕๕๗

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

เหน็สมควรมอบรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี

๒๕๕๗ เพือ่ยกยอ่ง เชดิช ูและประกาศเกยีรตคิณุบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครอง

สทิธมินษุยชน ใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญั กำาลงัใจใหแ้กบ่คุคลและองคก์รทีอ่ทุศิตนปฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิ ปกปอ้ง 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติของผู้ได้รับรางวัล ให้เป็นตัวอย่างแก่

สาธารณชน

ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกจิเพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ประจำาป ี๒๕๕๗  โดยม ีนายแทจ้รงิ  ศริพิานชิ กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิเปน็ประธานอนกุรรมการ และมกีรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒ ท่านเป็นอนุกรรมการ คือ นายปริญญา ศิริสารการ  และนางวิสา เบ็ญจะมโน นอกจากนี้

ยงัมรีองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิผูแ้ทนจากภาครฐั องคก์รพฒันาเอกชน นกัวชิาการ สือ่มวลชน 

ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้กำาหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

กรอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
๑. เปน็บคุคลหรอืองคก์รทีม่บีทบาทเปน็ทีป่ระจกัษใ์นการสง่เสรมิ ปกปอ้งและคุม้ครองสทิธมินษุยชน มคีวามมุง่มัน่ 

ในการทำางาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยง และความยากลำาบาก ทั้งนี้ การดำาเนินการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนดังกล่าวต้องมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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๒. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคุณค่าต่อการ 

เสริมสร้างความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนและสังคม

๓. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถเป็นกำาลังใจและเป็นแรงบันดาลใจ 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม

๔. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลการดำาเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม

๕. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีแนวทางการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ ภายใต้กรอบ 

สิทธิมนุษยชน

๖. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคม 

ที่เป็นธรรมและยั่งยืน

๗. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

ในปี ๒๕๕๗ นี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้กำาหนดให้มีรางวัล คือ บุคคลทั่วไป เด็กและเยาวชน บุคคล 

ภาคสื่อมวลชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

ผลการพิจารณาคัดเลือก
รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

 รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”  จำานวน ๓ รางวัล  ได้แก่

รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสตรีที่มีบทบาทสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพสตรี ส่งเสริมสิทธิ 

ของสตรแีละสนบัสนนุความเสมอภาคระหวา่งชายหญงิ ตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั 

และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี 

แห่งสหประชาชาติ  
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นางเตือนใจ  (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์

นักพัฒนาสังคมผู้ทุ่มเทชีวิตให้แก่งานพัฒนาชนบทและคนชายขอบมานานกว่า ๓๐ ปี

โดยเฉพาะคนชายขอบที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  หลังจากสำาเร็จการศึกษาได้เลือกที่จะไปเป็นครูดอย 

ที่หมู่บ้านปางสา อำาเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย และตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ทำางาน 

ด้านการพัฒนาชุมชุน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด 

นายวัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มีบทบาท 

ในงานของศาลยตุธิรรม เปน็นกักฎหมายทีม่คีวามรู ้ความสามารถและเชีย่วชาญงานกฎหมาย

หลายดา้น โดยเฉพาะกฎหมายเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน   ตลอดจนมผีลงานทางดา้นวชิาการ

มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ 

ด้านเด็กและเยาวชน

รางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี๒๕๕๗

 บุคคลทั่วไป  จำานวน ๓ รางวัล  ได้แก่

นางทัศนีย์  คีรีประณีต

ชาวกะเหรี่ยง ผู้ก่อตั้งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เป็นผู้รับอุปการะ

เด็กด้อยโอกาสมากว่า ๒๐ ปี ตั้งแต่เด็กทารกที่คลอดออกมาแล้วทำาให้มารดาเสียชีวิต 

ซึ่งชาวกะเหรี่ยงถือว่าเด็กเป็นอัปมงคล ต้องฆ่าให้ตาย แต่แม่ทัศนีย์เกิดความสงสาร 

จึงรับเลี้ยงไว้ จากนั้นก็ได้อุปการะเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กยากไร้ เด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการ 

ตลอดจนเด็กไร้สัญชาติเรื่อยมาจนปัจจุบันมีเด็กในความดูแลกว่าหนึ่งร้อยชีวิต
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นายบารมี  พานิช

บารมี พานิช หรือเด่นจันทร์ ขณะกำาลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตัวแทน 

ของนักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศในการผลักดันให้สาวประเภทสองแต่งเครื่องแบบ 

บัณฑิตหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำาคัญในการ 

เปน็ตวัแทนผลกัดนักฎหมายการสมรสของบคุคลทีร่กัเพศเดยีวกนัดว้ย คอื รา่งพระราชบญัญตัิ

การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... 

นายพงษ์พิพัฒน์  มีเบญจมาศ

ชนเผ่าปกาเกอะญอ นักต่อสู้เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเพื่อคนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ 

ผู้ด้อยโอกาส และผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามวิถี 

วัฒนธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาชนเผ่าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ คัดค้านนโยบายการอพยพ 

คนออกจากป่า เรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาในการปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยสงคราม 

ในตะเข็บชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 เด็กและเยาวชน  (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)  จำานวน ๒ รางวัล  ได้แก่

นางสาวกิษศิญาพัฒน์  สิงหเดช

ปจัจบุนักำาลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ ๕  โรงเรยีนพทุธชนิราชพทิยา จงัหวดัพษิณโุลก 

เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนแกนนำาจิตอาสา ศูนย์วัยใส 

เพื่อนใจวัยเรียน โดยเป็นวิทยากรแกนนำา เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และการยุติ 

ความรุนแรงในครอบครัว ประธานโครงการ Stop teen mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ในวัยรุ่น 
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นายอรรถสิทธิ์   เหลืองไพบูลย์

ปัจจุบันกำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ดำารงตำาแหน่งประธาน 

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นเยาวชนที่มีบทบาทในการส่งเสริม และปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน ผ่านการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ระดับตำาบลในการจัดตั้งสภาเด็ก 

และเยาวชนระดับตำาบล ให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่แก่เด็กและเยาวชน รวมถึง 

ให้รวมกลุ่มกันเป็นพลังเยาวชนเพื่อช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 

  
 บุคคลภาคสื่อมวลชน   จำานวน  ๒  รางวัล  ได้แก่

นางสาวฐปณีย์   เอียดศรีไชย                           

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวสามมิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ บทบาท 

ในการทำางานดา้นสทิธมินษุยชนในฐานะสือ่มวลชน คอื การลงพืน้ทีท่ำาขา่วภาคสนามและเผยแพร ่

ข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ในหลายด้าน โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทำาให้ข่าวที่รายงานเป็นข้อเท็จจริง 

ทั้งสิ้น และในหลายเรื่องเป็นประโยชน์ต่อสังคม

นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ 

ผู้อำานวยการสถาบันอิศรา อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และประชาชาติธุรกิจ 

อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นนักข่าวประเภท “ของจริง” 

ทั้งฝีมือ ความสามารถ และความซื่อตรงต่อการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชน เป็นนักข่าวที่มี 

ผลงานด้านข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหรือ “ข่าวเจาะ”  ทำาให้สังคมได้มองเห็นพลังในด้านบวก

ที่เป็นคุณแก่บ้านเมือง
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 องค์กรภาครัฐ  จำานวน ๓ รางวัล  ได้แก่

เทศบาลตำาบลคลองใหญ่ อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

ได้รับการเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำาบล เมื่อปี ๒๕๔๒ บริหารงาน 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนา 

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทำาให้ 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติด สนับสนุนอาชีพประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยว 

และสินค้าประจำาตำาบล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี 

หน่วยงานในสังกัดสำานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ เป็นสถานแรกรับเด็ก สถานรองรับผู้ถูกกระทำาและผู้กระทำาความรุนแรง 

ในครอบครัว สถานรับตัวชั่วคราวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราว 

สำาหรับเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือชุมชนได้ 

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านคุ้มครองแรงงาน 

ทั่วไป แรงงานหญิงและเด็กในจังหวัดสมุทรสาคร รับและวินิจฉัยคำาร้องทุกข์ ให้คำาปรึกษา 

แนะนำาข้อกฎหมาย งานด้านความปลอดภัยในการทำางาน กำากับดูแลสถานประกอบ 

กิจการ งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน 

ดูแลให้นายจ้างจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายกำาหนด และงานด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน
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 องค์กรภาคเอกชน  จำานวน ๓ รางวัล  ได้แก่

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

เดิมชื่อ “เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน” ทำางาน 

ภาคประชาสังคมโดยเน้นประเด็นแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัด

สมทุรสาครเปน็หลกั  ตอ่มาไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล  มลีกัษณะ 

เป็นศูนย์ให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัว 

รวมทั้งช่วยเหลือทางกฎหมาย ต่อมาประชากรแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทำาให้เกิดปัญหา 

เด็กข้ามชาติ การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานเพิ่มขึ้นตามมา มูลนิธิฯ จึงดำาเนินการเตรียมรับมือกับปัญหาและป้องกัน

ปัญหาการค้ามนุษย์ดังกล่าว 

สภาองค์กรชุมชนตำาบลคูหาใต้ และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อำาเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา

สภาองค์กรชุมชนตำาบลคูหาใต้ ได้ทำาให้ชาวบ้านรับรู้เรื่องสิทธิชุมชน ในกรณีร่วมกัน 

คัดค้านการทำาเหมืองหินซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนมายาวนานกว่า ๒๐ ปี  และในกรณ ี

เดียวกันนี้เรื่องเกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองหินที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

ตำาบลคูหาใต้ ประชาชนหลายคนในอำาเภอรัตภูมิจึงรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายพิทักษ์ 

สิทธิชุมชนเขาคูหา” เรียกร้องให้ภาครัฐยกเลิกและคัดค้านการต่อประทานบัตรการทำาเหมืองหิน 

สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา และเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา เป็นการรวมตัวของ ๔ หมู่บ้านชายทะเล 

เนื่องจากเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในอ่าวท่าศาลาจากการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย  

จึงร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

และในปี  ๒๕๕๒ กลุ่มปัญญาชนได้ก่อตั้ง “เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา” ขึ้น โดยเป็นการ

รวมตวัของเครอืขา่ยตา่งๆ เชน่ ครเูกษยีณ นกัวชิาการในมหาวทิยาลยั นกัพฒันาเอกชน กลุม่ศลิปนิ  เครอืขา่ยองคก์ร

ชาวบ้านต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ต่อมาได้ร่วมมือกับสมาคม
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เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวทาศาลา เป็น ๒ องค์กรหลักในพื้นที่อำาเภอท่าศาลา ที่มีบทบาทในการใช้สิทธิ และม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่มากที่สุด

   
 องค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  จำานวน ๓ รางวัล  ได้แก่

รายการนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายการ “นักข่าวพลเมือง” เป็นรายการรูปแบบใหม่ในการนำาเสนอร่วมกับข่าวหลัก 

และรายการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้จะเปน็สือ่ทีเ่นน้ในการสะทอ้นความคดิเหน็ของชาวบา้น

ต่อข่าวหลักในสังคมร่วมด้วย โดยเชื่อว่าเนื้อหาของข่าวจากประชาชนมีคุณค่าและมีคุณภาพ

ที่ดีเพราะเป็นการนำาเสนอจากคนในพื้นที่ที่รู้เรื่องราวในพื้นที่อย่างลึกซึ้งมากกว่าการเข้าไป 

ทำาข่าวของนักข่าวในพื้นที่ด้วยซ้ำา 

 

วงดนตรีโฮป แฟมิลี่ 

โฮปแฟมิลี่ เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิต ก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์ทางการเมือง ๑๔ ตุลา 

๒๕๑๖ โดยสองสามีภรรยา สุเทพ และบุษปรัชต์ ถวัลย์วิวัฒนกุล และน้องชายคนเล็ก 

ของบษุปรชัตซ์ึง่ปว่ยเปน็โปลโิอ  มแีนวคดิ ใชบ้ทเพลงเปน็สือ่สรา้งความดแีละสรา้งประโยชน์

แก่สังคม

สถานีวิทยุ จส.100

สถานีวิทยุ จส.100 “วิทยุข่าวสารและการจราจร” ได้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้คำาขวัญซึ่งถือเป็น 

หัวใจของคนทำางานทุกคนว่า “ด้วยใจเพื่อสังคม” เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับคนทุกระดับในสังคม 

ทั้งการรายงานข่าวสาร และการจราจร รวมถึงปัญหาอื่นๆ ในสังคมกรุงเทพฯ



15รางวัลเกียรติยศ
“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

นางเตือนใจ ดีเทศน์

นายวัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล

รองศาสตราจารย์ จุรี  วิจิตรวาทการ
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รองศาสตราจารย์ จุรี  วิจิตรวาทการ

รางวัลเกียรติยศ
“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

16
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ชื่อ – นามสกุล รองศาสตราจารย์ จุรี  วิจิตรวาทการ

ตํำาแหน่ง • ผู้ก่อตั้งและประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  • รองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ๑๑๘  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๔๐

  โทรศัพท์  ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๐๑

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๔๔  รางวลั “ยอดหญงิ” จากสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรใีนพระอปุถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ปี ๒๕๔๖   รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมจากมูลนิธิอนุสรณ์

หมอ่มงามจติต ์บรุฉตัร ประเภทอาจารยร์ะดบัอดุมศกึษาทีม่ผีลงานดเีดน่ในการพฒันาคณุธรรม 

และจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ปี ๒๕๔๘   สตรดีเีดน่ในระดบัสากล จากกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี ๒๕๔๙ Elise Haas International Award, University 

of California, Berkeley, U.S.A.,

ปี ๒๕๕๐ สตรีดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสาธารณะ จากกรุงเทพมหานคร 

เนื่องในวันสตรีสากล  
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ประสบการณ์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
• ในฐานะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้สอนอบรมและถ่ายทอดแนวคิดแก่นักศึกษาในระดับ 

ปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านสังคมและโครงสร้างสังคมไทย

• ได้ผลิตผลงานวิชาการและรายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมเสมอภาค ความเสมอภาคหญิงชาย 

จำานวนมากทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศ

• มีส่วนร่วมในการผลักดัน ขับเคลื่อนในการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 

ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๑)

• เป็นกรรมการหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ กรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 

และความยุติธรรม รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากลุ่มกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้าง

ความเป็นธรรมและสมานฉันท์ในสังคม อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

• กรรมการดา้นการสรา้งความโปรง่ใสและตอ่ตา้นการทจุรติ

คอร์รัปชั่น อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ ประธานอนกุรรมการขบัเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ป.ป.ช.

เริ่มต้นที่ครอบครัว ... สู่โลกกว้างด้านสิทธิมนุษยชน 
อาจารย์จุรีเป็นคนกรุงเทพมหานคร เติบโตมาในครอบครัวที่ได้รับ 

การปลูกฝังและซึมซับให้คำานึงและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

เมื่อไปศึกษาต่อ ณ University of California, Berkeley  

สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับปริญญาตรี โท เอก ในสาขารัฐศาสตร์ เอเชียศึกษาและมานุษยวิทยา ตามลำาดับ ยิ่งช่วย 

เสริมสร้างการเรียนรู้และความเชื่อมั่นในเรื่องสิทธิมนุษยชนการยอมรับความแตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ที่เท่าเทียมกันและที่หลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม เพศสภาวะ และสถานภาพที่แตกต่างกัน 
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แวดวงวิชาการ ... ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ลูกศิษย์ 
แม้ได้รับข้อเสนอให้ทำางานในมหาวิทยาลัยชั้นนำา 

และองค์การระหว่างประเทศหลายแห่ง แต่ได้เลือกที่จะ 

เดนิตามปณธิานอนัแนว่แนท่ีจ่ะรบัใชป้ระเทศชาต ิและถา่ยทอด

แนวคิด ประสบการณ์ และส่งผ่านแก่นักศึกษา โดยเลือก 

กลับมาทำางานสอนในประเทศไทย ณ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ ที่ซึ่งต่อมาได้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุด 

คือ อธิการบดีที่เป็นสตรีคนแรกของสถาบัน 

ตลอดเวลากว่า ๓๐ ปี ในแวดวงการศึกษา ได้สอน 

ฝึกอบรม และผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย ครอบคลุม

ด้านโครงสร้างสังคมและการพัฒนาสังคมไทย การพัฒนา

สตร ีบทบาท/มติหิญงิชาย ความเสมอภาคและความเปน็ธรรม 

ในสังคม ภาคประชาสังคม ธรรมาภิบาลและการสร้างความ

โปร่งใส รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการ

กอ่เกดิ ... ศูนยส์าธารณประโยชนแ์ละประชาสงัคม 
ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้เิริม่และกอ่ตัง้ศนูยส์าธารณประโยชน์

และประชาสังคม ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

“เพื่อประโยชน์ของสังคม” ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์แรก ๆ ที่ดำาเนิน

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาสังคม 

ซึ่งเป็นพลังสำาคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็น 

ประชาสังคมที่ เสมอภาค เป็นธรรม และทำาประโยชน์ 

เพื่อส่วนรวม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชน ร่วมมือทำางานเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งต่อมา ศูนย์แห่งนี้ได้ผลิตผลงานทั้งทางด้าน

วิชาการ การศึกษาวิจัย และการอบรม
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สิทธิสตรี ... ความเสมอภาคหญิงชาย ... สิทธิมนุษยชน 
 

อาจารย์จุรี เชื่อมั่นว่าสังคมเสมอภาค คือ การที่หญิงและชายได้รับโอกาสและมีทางเลือกที่เท่าเทียมกัน 

ซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ได้อุทิศตนทั้งในด้านการเรียนการสอน การอบรม และผลิตผลงานวิชาการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนและผลักดันให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งในทางกฎหมาย และทางด้าน 

การปรับเจตคติของคนในสังคม ทางด้านกฎหมายได้ร่วมผลักดันในขณะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตุลาคม 

๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๑) ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงหลายด้าน อาทิ ให้ทางเลือกแก่หญิงที่สมรสแล้วในการเลือกใช้

คำานำาหน้านามตามความสมัครใจ

ในด้านเจตคติ ในขณะเป็นประธานอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ และฉบับที่ ๑๑ ได้กำาหนดเป้าประสงค์ ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิง 

และชาย และกำาหนดให้มียุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างและปรับเจตคติในสังคมไทย

สร้างความโปร่งใสแก่สังคมไทย ... ปลูกและปลุกจิตสํำานึกด้านจริยธรรม 
ควบคูก่บัการขบัเคลือ่นความเสมอภาคหญงิชาย คอื การขบัเคลือ่นการสรา้งความโปรง่ใส ปลกูและปลกุจติสำานกึ

ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ไดร้ว่มกอ่ตัง้มลูนธิอิงคก์รเพือ่ความโปรง่ใสในประเทศไทย เพือ่ชว่ยกนัขบัเคลือ่นความโปรง่ใส 

และร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดทำาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ที่สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ใหท้กุคนรงัเกยีจการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เหน็วา่การโกงกนิกอ่ใหเ้กดิ

ความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมต่อสังคม
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การยอมรับในระดับสากล
อาจารย์จุรี ได้รับการยกย่องและการยอมรับว่าเป็น 

ผูเ้ชีย่วชาญระดบัโลกดา้นบทบาท/มติหิญงิชาย เปน็ผูส้นบัสนนุ 

ที่เข้มแข็งและแข็งขันในการให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารระดับสูงและประชุมสัมมนาทางการเมืองโดยผ่าน 

งานเขียน การเป็นวิทยากร และกิจกรรมด้านความเสมอภาค

หญิงชายและประเด็นเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิง ในระดับสากล 

ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ผูแ้ทนไทยในคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยสถานภาพ

สตรแีหง่สหประชาชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  และเปน็ผูแ้ทน

ประเทศไทยเขา้ประชมุฯ ณ นครนวิยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ทัง้ยงั 

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของหน่วยงานต่างประเทศ

สืบสานปณิธาน ... ส่งผ่านอนุชนรุ่นใหม่ ... สู่สิทธิมนุษยชน 
จากประสบการณ์กว่า ๓๐ ปี ได้พบว่า การดำาเนินกิจกรรมที่สำาคัญ เช่น การปลูกฝังและบ่มเพาะพฤติกรรม 

ดา้นความเสมอภาค ความเทา่เทยีมกนัของมนษุย ์คณุธรรม จรยิธรรม ควรหลอ่หลอมกลอ่มเกลาวธิคีดิและการดำารงชวีติ 

ตั้งแต่ยังเด็ก “มนุษย์เปรียบเสมือนฟองน้ำา คำาสอนต่าง ๆ เปรียบเสมือนน้ำาที่หยดลงบนฟองน้ำา น้ำาที่หยดลงมา

ต้องเป็นน้ำาที่บริสุทธิ์ เด็กจะซึมซับนำาไปใช้ได้ เมื่อเติบโตขึ้น ซึ่งเท่ากับเราสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทั้งหลายตั้งแต่ยังเด็ก”

อาจารย์จุรี ฝากข้อคิดว่า “ถึงเวลาที่สังคมไทย จะต้องสร้างคนดี 
ต้องสร้างเครือข่ายคนดี ให้คนดีมีพื้นที่อยู่อย่างสง่างาม เราต้องปฏิรูปสังคม
ให้คนมีคุณภาพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ถ้าคนไร้คุณภาพ

คนที่ขาดโอกาสก็จะถูกเอาเปรียบ เราต้องใส่ใจและจริงจังกับเรื่องนี้”
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นางเตือนใจ  ดีเทศน์

22

รางวัลเกียรติยศ
“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
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ชื่อ – นามสกุล นางเตือนใจ ดีเทศน์

ตํำาแหน่ง ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

สถานที่ทํำางาน มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๒๙/๑ หมู่ ๔ ซอย ๔ ถนนป่างิ้ว ตำาบลรอบเวียง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

 โทรศัพท์ ๐๕๓ ๗๕๘ ๖๕๓   โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๕ ๖๙๖

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๒๙ บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม จากสำานักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ

ปี ๒๕๓๓ รางวัล Ashoka Fellow สาขาสิ่งแวดล้อม จากสำานักงาน Ashoka กรุงวอชิงตันดีซี 

สหรัฐอเมริกา 

ปี ๒๕๓๔ คนดีศรีสังคม

ปี ๒๕๓๗ รางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน (Goldman 

Environment Prize) ที่เมืองซานฟราน 

ซิสโก ในฐานะผู้แทนของทวีปเอเชีย

ปี ๒๕๕๑ รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา 

ประสบการณ์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
๑. ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและ

แนวทางแกไ้ขการไรส้ถานะทางกฎหมายและสทิธขิอง

บุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒. ร่วมก่อตั้ง เลขาธิการ และที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

๓. ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนชาวไทยภูเขา (ศอข.) 
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๔. คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ประธานเครือข่ายคนไร้สัญชาติ ชนชาติพันธุ์

๕. กรรมการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาให้สถานภาพบุคคลบนพื้นที่สูง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๖. งานวจิยัเรือ่ง “ทศันคตขิองชาวเขาตอ่คนไทยและประเทศไทย” โดยทนุสนบัสนนุของสโมสรนสิติจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

สิงห์ดํำาแห่งจามจุรี เมื่อมาหาความหมายของชีวิตที่งดงาม
เมื่อครั้งปี ๒๕๑๓  ราวสี่สิบปีมาแล้ว...เตือนใจ กุญชร ณ อยุธยา  นิสิตคณะรัฐศาสตร์ “สิงห์ดำา” รุ่นที่ ๒๓ 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปฝึกงานที่ค่ายอาสาพัฒนาในโครงการหลวงเพื่อพัฒนาชาวเขาซึ่งอยู่ใน 

ความดูแลโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  ณ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยการไปออกค่ายสร้างฝายน้ำาล้น 

ให้ชาวเขาที่จังหวัดแพร่ และทำางานในพื้นที่ในหมู่บ้านปางสา อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ธรรมชาติอันงดงาม 

ของผืนป่าบนดอยสูงและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเขา คือสัมผัสแห่งความสุข นำามาซึ่งแรงบันดาลใจในการทำางาน 

และการค้นพบความหมายของชีวิต

“สมัยเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ การไปทำางาน 

ค่ายอาสาพัฒนา ทำาให้ได้เห็นอีกโลกหนึ่งซึ่งหาไม่ได้ 

ในกรุงเทพฯ เป็นโลกที่อยู่กับธรรมชาติ ตอนเช้าได้เห็น

พระอาทติยส์อ่งแสงสทีองทาทาบบนผนืปา่ มนันา่อศัจรรย์

มาก อยู่ที่กรุงเทพฯ เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยคิดได้ว่า 

ความสุขของเราคือ การได้อยู่กับธรรมชาติ อยู่กับชุมชน

ที่พึ่งพาอาศัยกันและมีจิตใจที่ดีงาม” อาจเป็นความคิด

ที่แปลกแยกและแตกต่างจากมวลหมู่นิสิตและบัณทิต 

จากมหาวทิยาลยัชัน้นำาของประเทศในยคุสมยันัน้ดว้ยเพราะ 

“ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีถนน ไม่มีปัจจัยความสะดวก

เหมอืนในเมอืงหลวง” แตส่ำาหรบัเตอืนใจ  กญุชร ณ อยธุยา 

นั่นคือ ความสุขและคุณค่าของชีวิตที่มีความหมายยิ่งนัก 
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“ครูแดง” แห่งบ้านปางสาเพื่องานพัฒนาด้วยความรักและหัวใจ

แม้จะสอบเข้าเรียนปริญญาโทด้านสังคมวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้เมื่อเรียนจบปริญญาตรี แต่ความคิดที่ว่า “ชนบท คือหัวใจสำาคัญของประเทศ” 

บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่ ๖ แห่งสำานักบัณฑิตอาสาสมัครของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้ก่อตั้ง จึงตัดสินใจ 

เลือกที่จะเดินทางตามความฝันและหัวใจมาเป็น “ครูดอย” ในชนบทชายแดน

เหนือสุดของประเทศเป็น “ครูแดง” ของชาวบ้านลีซูบ้านปางสาและหมู่บ้าน

ใกล้เคียงในเขตอำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทำางานอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่จัน 

ทั้งการสอนหนังสือ งานอนุรักษ์ธรรมชาติและงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้อง 

ชาวเขา คนรากหญ้าตามแนวชายแดน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ คนชายขอบ 

ซึง่เปน็คนดอ้ยโอกาสในสงัคมไทย และมชีวีติความเปน็อยูอ่ยา่ง “คนไรส้ถานะทาง

กฎหมาย” ความด้อยพัฒนาของพื้นที่และคนจึงนำามาซึ่งความยากไร้ทางทรัพย์สิน

และการศึกษาของคนในพื้นที่ชายขอบ กลายเป็นคนไร้รัฐที่ไม่มีตัวตนทางกฎหมาย ถูกละเมิดสิทธิขาดสิทธิที่อยู่อาศัย 

สิทธิการเดินทาง สิทธิในสุขภาพ สิทธิการทำางาน สิทธิความเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมืองในประเทศไทย
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ดั่งนํำ้า ทิพย์ชโลมฤทัย....หทัยราษฎร์ชาวปางสา
แม้ดอยสูงบ้านปางสาจะห่างไกลจากตัวอำาเภอแม่จัน

ด้วยการเดินเท้าถึงสี่ชั่วโมง แต่เมื่อสามสิบห้าปีมาแล้ว... 

ในปี ๒๕๒๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จทรงเยี่ยม

บา้นปางสา พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

สมเด็จพระเทพฯ และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทาน

ความช่วยเหลือให้กรมชลประทานจัดการเรื่องเหมืองฝาย 

และคลองส่งน้ำา ทรงช่วยเจรจาเรื่องการจัดสรรที่ดินทำากิน 

และทรงพระราชทานเงนิสรา้งโรงเรยีนใหถ้าวรขึน้ กอ่นเสดจ็กลบั 

...ทรงมีรับสั่งกับคุณธนูชัย ดีเทศน์ ว่า “ขอชมเชยที่ทำางาน

ไดผ้ลด ีโดยไมต่อ้งใชง้บประมาณมาก” พระราชดำารสัครัง้นัน้...

เป็นความทรงจำาที่ไม่รู้ลืมของ “ครูแดง” และรำาลึกอยู่เสมอว่า “เรามาทำางานในป่าเขาที่แสนไกลขนาดนี้ พระองค์

ยังทรงบากบั่นเสด็จมาเยี่ยมและพระราชทานกำาลังใจ” หลังจากนั้นทรงเสด็จมาบ้านปางสาอีก ๒ ครั้งด้วยทรงห่วงใย

พสกนิกร ทำาให้ “ครูแดง” มีพลังใจ พลังกาย และสติปัญญา ทำางานเพื่อประเทศชาติอย่างไม่ย่อท้อ
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ฝันอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่อ่อนน้อม อ่อนโยน แต่ทว่า...แข็งแกร่งมั่นคง
และเปี่ยมไปด้วยศรัทธา

ทุกวันนี้...ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งยังคงทำางานเพื่อนำาสังคมไปสู่ความมีสติปัญญาและสันติสุข “เพราะนี่คือ

ชีวิตของพี่” นั่นคือถ้อยคำาที่เธอได้กล่าวไว้ในหนังสือ “แม่จัน สายน้ำาที่ผันเปลี่ยน” ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์

งานอาสาสมัครบนดอยสูงยุคบุกเบิกของ “ครูแดง” เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์ ความฝันของเธอคือ

ชาวเขาและกลุ่มชาติพันธ์ุทั้งหลายต้องมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย มีสัญชาติไทยเพื่อสามารถทำาหน้าที่พลเมือง 

และได้รับการคุ้มครองอย่างมีศักดิ์ศรี เสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างมีอคติ ความสมดุลของคนกับป่า การฟื้นฟู 

วัฒนธรรมที่งดงามของกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยและในชนบททั่วประเทศ ชีวิตครอบครัวเกษตรกรมีโอกาสและคุณภาพ

ทัดเทียมกับชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอื่น การสร้างชุมชนแห่งการเกื้อกูล สหกรณ์แห่งความสุขและเอื้ออาทร 

จากภูมิปัญญาของชุมชน เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีรากเหง้า หญิงชายมีความเสมอภาคผสานกันอย่างสร้างสรรค์ 

และสมดลุ ฟา้ใสดนิน้ำาสะอาดเหมอืนทีฟ่า้บนดอยเคยแจม่กระจา่ง น้ำาในลำาหว้ยใส สะอาด ดนิอดุมสมบรูณ ์ ปลอดสารพษิ 

ผลิตอาหารเลี้ยงผู้คน และรองรับผืนป่าอันกว้างใหญ่  การรักษาต้นน้ำาและการคำานึงถึงระบบนิเวศน์  การอยู่ร่วมกัน 

ของมนุษย์ และธรรมชาติอย่างยั่งยืนในระยะยาว และปรารถนาสุดท้ายคือ ความฝัน “สังคมสันติประชาธรรม” 

อันหมายถึง สังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีความสัมพันธ์อย่างเกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์ 

กับธรรมชาติ
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นายวัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล

28

รางวัลเกียรติยศ
“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
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ชื่อ – นามสกุล นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

ตํำาแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๖  จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ทํำางาน ศาลอุทธรณ์ ภาค ๖

ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๐๒/๙๙  ถนนไกรลาศ  ตำาบลนครสวรรค์ตก  อำาเภอเมืองนครสวรรค์  

 จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๐๐๐

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๓ รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี

เนื่องในวันสตรีสากล 

ปี ๒๕๕๓ รางวัลความสำาเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ครบการสถาปนาปีที่ ๓๙ 

ประสบการณ์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
• รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองเด็ก

ผู้ถูกกระทำาทารุณกรรมจากผู้ปกครอง” 

• รายงานวจิยั เรือ่ง “การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม

เยาวชนและครอบครวั : เพือ่ตอบสนองการคุม้ครอง

เด็ก เยาวชน และครอบครัว”

• นโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี 

ที่ถูกทารุณกรรมในครอบครัว

• การดำาเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษา

เฉพาะกรณีศาลอาญาธนบุรี
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• รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของเด็กถูกกระทำาทารุณกรรม : มาตรการป้องกันแก้ไขศึกษา 

เฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนที่เคยต้องคดี”

• รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลที่ได้รับ 

ความรุนแรงในครอบครัว”

• รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “กฎหมาย และแนวปฏิบัติในประเทศไทย เฉพาะกรณีที่ไม่สอดคล้อง 

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา”

• รายงานการศึกษาวิจัย “การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน”

นักกฎหมาย...ผู้ให้ความสํำาคัญต่อเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว...
อันเป็นรากฐานความสุขแห่งชีวิต

เด็ กและ เยาวชน . . .พึ ง ได้ รั บความ

มั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์ 

พึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะ

ช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทั้งกาย ทางสมอง 

และจิตใจ เพื่อให้ร่วมอยู่ ในสังคมได้อย่าง

ปกติชน เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรก 

ที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี

สตรี...ผู้หญิงที่เป็นเพศมารดา เป็นทั้ง 

แม่ ผู้ให้กำาเนิดและเลี้ยงดู อบรมบ่มนิสัยลูก 

เปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัยิง่ของครอบครวั เปน็กำาลงั 

การผลติ กจิกรรมของชมุชนและสงัคมทกุประเทศ

ครอบครัว...คือรากฐานของความสุข 

แห่งชีวิต และเป็นรากฐานความเป็นปึกแผ่น 

แห่งสังคม
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ทา่นผูพ้พิากษาวชัรนิทร ์ปจัเจกวญิญสูกลุ คอื นกักฎหมายทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และเชีย่วชาญงานกฎหมาย

หลายด้าน โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน สตรี ความเสมอภาคหญิงชาย และครอบครัว

จากตำาแหนง่ผู้พพิากษา ผูพ้ิพากษา

ศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 

ธนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

และปัจจุบันท่านดำารงตำาแหน่งประธาน 

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖  

ผลงานด้านวิชาการมากมาย คือ 

รายงานการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 

สทิธมินษุยชน โดยเฉพาะดา้นเดก็ เยาวชน 

สตร ีและครอบครวั ไดแ้ก ่เรือ่ง “กฎหมาย

คุ้มครองเด็กผู้ถูกกระทำาทารุณกรรม 

จากผู้ปกครอง” เรื่อง “การประเมิน

กระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครอง

สวัสดิภาพบุคคลที่ ได้รับความรุนแรง 

ในครอบครัว”  เรื่อง “ผลกระทบของเด็ก

ถูกกระทำาทารุณกรรม : มาตรการป้องกันแก้ไข ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนที่เคยต้องคดี” เรื่อง “กฎหมาย

และแนวปฏิบัติในประเทศไทย เฉพาะกรณีที่ไม่สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและข้อเสนอแนะต่อ 

การพัฒนา” เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชน และครอบครัว : เพื่อตอบสนองการคุ้มครองเด็ก

เยาวชน และครอบครัว” นโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ถูกทารุณกรรมในครอบครัว เป็นต้น 

นอกเหนอืจากผลงานดา้นวชิาการ ทา่นไดร้บัเชญิเปน็วทิยากรในการฝกึอบรมและการสมัมนาของหนว่ยราชการ 

หลายแห่ง เช่น การอบรมความรู้ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กูกกระทำา 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจัดโดยสำานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ร่วมกับสำานัก 

ระงับข้อพิพาท สำานักงานศาลยุติธรรมและสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ การสัมมนาเรื่อง “การประเมินและถอดบทเรียนการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามพระ
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ราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำาผิดด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่อยู่ใน

อำาเภอของศาลอาญาธนบุรี” การจัดเวทีสัมมนาและ

ระดมความคิดเห็นร่าง “พระราชบัญญัติส่งเสริม

โอกาส และความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชน”

ฯลฯ

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 

ทา่นวชัรนิทรไ์ดจ้ดัทำาหอ้งพจิารณาคดขีองศาลจงัหวดั

หนองคายเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย 

โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗

ทั้งนี้ ท่านวัชรินทร์ยังดำารงตำาแหน่งรอง

ประธานคณะกรรมการของสภาองค์การพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์กร 

ที่ได้รับรางวัลองค์กรเยาวชนดีเด่นระดับอาเซียน 

(ASEAN TAYO AWARD) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 

๒๕๕๑



33บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจํำาปี ๒๕๕๗
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นางทัศนีย์  คีรีประณีต

34

บุคคลทั่วไป
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ชื่อ – นามสกุล นางทัศนีย์  คีรีประณีต

ตํำาแหน่ง ผู้อำานวยการ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

สถานที่ทํำางาน สถานพักพิงบ้านทัศนีย์  

 ๑๓๙  หมู่ ๙  ตำาบลท่าสองยาง  อำาเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  ๖๓๑๕๐

ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๒/๑๕  ถนนแม่สอดแม่ตาว  อำาเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ๖๓๑๑๐

 โทรศัพท์  ๐๘ ๗๒๐๖ ๐๓๖๐

 E-mail:crownm2002@yahoo.com

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๓ ได้รับรางวัล “บัลลังก์คนดีแห่งปี” จาก บริษัท กันตนา จำากัด (มหาชน)

ปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัล “KonKonKon Award” สาขาคนเล็กหัวใจใหญ่ จากรายการคนค้นฅน

ปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัล “๙ ยอดกุลสตรีไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม

ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล “ประชาบดี” จากสำานักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์)

ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” โครงการปลูกหัวใจ

สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถาน

ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล TOYOTA 50 ชีวิต คิดเปลี่ยนโลก

ปี ๒๕๕๖ ไดร้บัรางวลัใหเ้ปน็บคุคลผูท้ำาคณุประโยชนต์อ่เดก็

และเยาวชน
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ประสบการณ์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
• ผูก้อ่ตัง้สถานพกัพงิบา้นทศันยี ์จากจดุเริม่ตน้ทีแ่มท่ศันยีร์บัอปุการะเดก็กำาพรา้คนแรก จนมเีดก็เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

ทำาให้แม่ทัศนีย์จดทะเบียนสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ขึ้นเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เพื่อเลี้ยงดูเด็กกำาพร้า 

ให้มีสิทธิทั้งด้านการเรียน การรักษาพยาบาล และความอบอุ่นจากแม่ 

• ผู้อำานวยการโรงเรียนไร้สัญชาติ สำาหรับเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (เด็กต่างด้าว) ซึ่งเป็น 

สถานที่ที่สอนวิชา ความรู้ และวิชาชีวิต เพื่อให้เด็กเป็นคนเก่งและมีความสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับ 

คนอื่น ๆ ได้

• ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในการต่อสู้ชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมมีแรงสู้ต่อปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นกำาลังใจหลักในสถานพักพิง
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จุดเริ่มต้นของความรักที่ยิ่งใหญ่
ทัศนีย์ คีรีประณีต คือ “แม่” ผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรัก

อันยิ่งใหญ่ เธอเป็นแม่ผู้ให้กำาเนิดชีวิต แก่ลูกทุกคนในบ้านเด็กกำาพร้า  

หากจะถามถึงจุดเริ่มต้นของบทบาท “แม่” ต้องย้อนกลับไปเมื่อ ๒๐ 

กว่าปีก่อนที่ ทัศนีย์ ซึ่งเป็นหญิงหม้ายชาวกะเหรี่ยง ได้รับอุปการะ 

เด็กทารกชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งเอาไว้ด้วยความสงสาร1เพราะเด็กเกิด

มาแล้วแม่เสียชีวิตซึ่งชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าเป็นเด็กอัปมงคล 

ต้องฆ่าเด็ก

แต่ด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และด้วยสัญชาตญาณ 

ของผู้เป็นแม่ แม่ทัศนีย์จึงตัดสินใจเลี้ยงไว้เอง และตั้งชื่อว่าบุญมี 

เลีย้งไปพรอ้ม ๆ  กบัลกูของเธอเอง จากคำาพดูทีเ่ขา้ใจดวีา่ชวีติทีเ่กดิมา 

อย่างโดดเดี่ยวจะเป็นอย่างไร “แม่รับเลี้ยงเด็กเพราะแม่เคยเป็น

เด็กกำาพร้ามาก่อน มีคนเอาเด็กมาให้เลี้ยงเรื่อยๆ คนบนดอยสมัยก่อน

ลำาบาก ยากจนมาก เราคิดว่าแค่สงสารเด็กตาดำา ๆ  อยากให้เด็กโตไป 

มีอนาคต มีการศึกษา จะได้มีโอกาสที่ดี ทำางานดี ๆ จะได้ไม่เหมือน

เราทีไ่มไ่ดเ้รยีนเพราะบา้นยากจน” ผูห้ญงิคนนีม้แีตค่ำาวา่ใหค้วามหวงัดี

ความเมตตา ทะนุถนอมเลี้ยงดูด้วยความรักที่บริสุทธิ์ เปรียบเสมือน 

แมค่นหนึง่ทีท่ำาทกุอยา่งเพือ่ลกูทัง้ ๆ  ทีม่คีวามรูเ้พยีงประถมศกึษาปทีี ่๖ 

และทำางานหาเงนิเพือ่ดแูลเดก็โดยลำาพงั ใหเ้ดก็ไดร้บัความรกั การศกึษา 

และสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กคนหนึ่งพึ่งได้รับ สอนให้เด็กมีความเข้มแข็ง 

อดทน ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้น 

ของความรักของผู้หญิงคนนี้

1 แม่ใหญ่ ผู้ให้ชีวิตใหม่กับเด็กกำาพร้าชาวกะเหรี่ยง,kapook,สืบค้นจาก http://hilight.kapook.com/view/70227
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ธารนํำ้า ใจในบ้าน Safe Haven Orphanage
จากคนในป่าต้นทุนต่ำาเริ่มต้นจากศูนย์ แม่ทัศนีย์  ดิ้นรนทำาทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

ของเด็ก ๆ เธอก้าวข้ามความกลัวและความอาย ฝึกฝนพัฒนาตนเอง จนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

กระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติ จนเกิดเป็นบ้านสำาหรับเด็ก ที่ชื่อว่า Safe Haven Orphanage 

และใช้สถานพักพิงฯ เป็นที่ฝึกปฏิบัติการสำาหรับอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้เข้ามา 

เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับเด็ก ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลที่มีต้นทุนในชีวิตที่ต่างกัน 

อีกทั้งยังจัดตั้งโรงเรียนไร้สัญชาติสำาหรับเด็กต่างด้าว ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกับเด็กทั่วไป 

โดยให้ได้รับการศึกษา วิชาความรู้ และวิชาชีวิต ให้เป็นคนเก่งและคนดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ แม่ทัศนีย์

จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการสู้ชีวิตผู้ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความยากลำาบาก
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ภาพความหวังของผู้เป็นแม่ 
“ชีวิตเด็กกำาพร้าคนหนึ่งที่ต้องโตมาด้วยความลำาบาก เป็นบทเรียน

ให้กับแม่ที่แม่ เอามาใช้สอนเด็ก นำาทางให้กับเด็กทุกคนประสบ 

ความสำาเร็จในชีวิต แม่เกิดมาเพื่อเด็กเหล่านี้ ทุกวันนี้แม่ก็ทำาเพื่อเขา 

แม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างทีดีให้กับเขาด้วย แม่เลี้ยงเขาไม่หวังผลประโยชน์

อะไรจากพวกเขาเลย แม่ขอให้ เขาตั้งใจเรียน มีอนาคฅที่ดีมีการศึกษา 

มีงานทำาเพื่อเขาจะได้ดูแลครอบครัวของเขา ไม่สร้างความเดือดร้อน 

ให้สังคม ให้เขาได้ช่วยสังคม เป็นคนดีของสังคมแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะ” 

หากถามว่า อะไรที่ทำาให้ผู้หญิงต้นทุนต่ำาคนหนึ่ง ได้ชื่อว่า เป็นคนเล็ก

หัวใจใหญ่ ก็คงจะเป็นสิ่งนี้ หัวใจแห่งเพศแม่ และความรักความศรัทธา 

ในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเธอ
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นายบารมี  พานิช

40

บุคคลทั่วไป
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ชื่อ – นามสกุล นายบารมี  พานิช

ตํำาแหน่ง นักศึกษาปริญญาโท

ที่อยู่ปัจจุบัน ๑/๑๔  ถนนราชปรารภ  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐

 โทรศัพท์  ๐๘ ๖๗๒๘ ๙๙๔๔

 E-mail : khunden@msn.com

สถานศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ๑๑๘ ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๔๐

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๕ เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บันทึกเหตุการณ์สำาคัญ

  ในหนังสือ ๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ (ธรรมศาสตรานุกรม)  

ปี ๒๕๕๖ ได้รับทุนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
• ขณะศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ปฏิบัติ

งานกิจกรรมสำาคัญของมหาวิทยาลัยและ

เป็นนักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

ที่เป็นตัวแทนในการผลักดัน การปกป้องรักษา

สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเป็นกรณี

ศึกษาการแต่งเครื่องแบบบัณฑิตหญิงเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร
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• จัดทำาภาคนิพนธ์ปริญญาตรีเรื่อง “กระบวนการเรียกร้องของสาวประเภทสอง กรณีการแต่งเครื่องแบบ

บัณฑิตหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” จนเป็นที่ยอมรับและสร้างความสนใจต่อสังคม

• มีบทบาทสำาคัญในการเป็นตัวแทนผลักดันกฎหมายการสมรสของบุคคลที่รักเพศเดียวกัน (ร่าง พรบ. 

การจดทะเบียนคู่ชีวิต) 

• ไดจ้ดัทำาวทิยานพินธป์รญิญาโทเรือ่ง “รปูแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่นรา่งพระราชบญัญตั ิการจดทะเบยีน

คู่ชีวิต” ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการผลักดันสิทธิทางกฎหมายของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

แม้จะแตกต่าง...แต่พร้อมที่จะเข้าใจ
บารม ีพานชิ หรอื เดน่จนัทร ์เปน็ทีรู่จ้กัและกลา่วถงึ 

อยา่งกวา้งขวาง  จากกรณทีีไ่ดต้อ่สูฝ้า่ฟนัอปุสรรค ในการ 

เรียกร้อง ทำาทุกวิถีทางที่จะมีโอกาสแต่งกายเป็นหญิง 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จนสุดท้ายความฝัน 

ก็เป็นจริง ได้รับอนุญาตให้แต่งกายชุดครุยหญิงเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บารมีได้เปิดเผยว่า ตั้งแต่เด็ก “ความรู้สึก นึกคิด

ก็เป็นผู้หญิง เมื่อเริ่มเข้ามัธยมก็แต่งหน้าไปโรงเรียน 

เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็แต่งเป็นผู้หญิงมาตลอด กิจวัตร

ประจำาวันก็เป็นผู้หญิง ชอบผู้ชาย ส่วนทางครอบครัว 

ไม่เคยขัดขวาง เมื่อตนแสดงอัตลักษณ์เป็นผู้หญิง สนับสนุนทุกเรื่อง ตามความต้องการเพราะไม่ได้ทำาให้ใครเดือดร้อน 

อยู่ในกรอบ ตั้งใจเรียน คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว” 1อิสระทางความคิด การแสดงออก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้

เด่นจันทร์ ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์

นางนิสาภ์รัชฎ์ แม่ของเด่นจันทร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เห็นลูกประสบความสำาเร็จในการต่อสู้ ในสิ่งที่ต้องการ 

เพราะเห็นต่อสู้มานานมาก แม้ว่าจะผิดหวังบางอย่างบ้าง เพราะไม่อาจจะเป็นไปในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ แต่เมื่อเห็นลูก 

1 เจาะข่าวเด่น นศ. ข้ามเพศแต่งหญิงรับปริญญา, เจาะข่าวเด่น สืบค้นจากhttp://www.youtube.com/watch?v=s

Rrmj4DdR5w
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มีความสุข ผู้ เป็นแม่ก็ต้องมีความสุขยิ่งกว่า และภาคภูมิ ใจ 

ในความสำาเร็จกับอีกขั้นหนึ่งของชีวิต ซึ่งคงไม่มีอะไรน่าห่วงมากนัก 

เพราะน้องเด่นจันทร์เป็นคนมีความกตัญญู สอนง่าย เชื่อฟังพ่อ

แม่อยู่แล้ว2  จึงแสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้

เด่นจันทร์มีกำาลังใจต่อสู้เพื่อความฝัน และใช้ชีวิตในแบบที่เป็น 

ได้อย่างมีความสุข

วันนี้ที่รอคอยก็มาถึง...
กอ่นความฝนัจะกลายเปน็จรงิ  เดน่จนัทรต์อ้งใชค้วามพยายาม

ในการแสดงเจตนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้แต่งกายเป็นผู้หญิง 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องยื่นเรื่องแสดงความจำานง 

และใบรับรองแพทย์ ยืนยันว่า จิตใจของเขาตรงข้ามกับเพศแท้ 

ซึ่งทั้งนี้ จะต้องอยู่ในระเบียบที่กำาหนดและความเหมาะสม เด่นจันทร์ 

เปิดเผยว่า “การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นความฝัน

ของนกัศกึษาและการทีอ่ยากแตง่เครือ่งแตง่กายหญงิ เพราะตอ้งการ

ให้สังคมรับรู้ว่าเราไม่ต้องการที่จะหลอกตัวเอง หรือฝืนใจตัวเอง 

ให้เจ็บปวด เพราะทุกครั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดำารงชีวิตด้วยการ 

เป็นผู้หญิง” 3ด้วยความฝันและไม่อยากเจ็บปวด เด่นจันทร์จึงหาทาง

ออกทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม  จดุยนืทีย่ดึมัน่คอืตอ้งไมท่ำาใหใ้ครเดอืดรอ้น 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบมหาวทิยาลยัอยา่งเครง่ครดัดว้ยความพยายามและใชห้ลกัของความถกูตอ้ง  เดน่จนัทรเ์ปน็ตวัอยา่ง 

ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคม ในการเรียกร้องสิทธิของบุคคลเพศที่ ๓ เพราะทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือก 

ที่จะทำาความดีและทำาประโยชน์เพื่อสังคมได้ นี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะถือได้ว่าสังคมได้เข้าใจและเปิดโอกาส ให้สิทธิ 

เสรีภาพต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น

2 ฝันเป็นจริงน้องเด่นจันทร์รับปริญญา, ไทยรัฐออนไลน์ สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/287599
3 อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 2
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นายพงษ์พิพัฒน์  มีเบญจมาศ

44

บุคคลทั่วไป
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ชื่อ – นามสกุล นายพงษ์พิพัฒน์  มีเบญจมาศ

ตํำาแหน่ง ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดการทรัพยากร ลุ่มน้ำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ทํำางาน สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำาสาละวิน

 ๕๓  หมู่ ๘  ตำาบลปางหมู  อำาเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๐๐๐

ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๓  หมู่ ๘  ตำาบลปางหมู  อำาเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๐๐๐

 โทรศัพท์  ๐๘ ๙๔๓๒ ๐๕๖๖

 E-mail : Chai_pongpipat@hotmail.com

ประสบการณ์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
• ร่วมผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนและทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิทธิในความมั่นคงในที่ดิน 

ทำากนิ ทีอ่ยูอ่าศยัของกลุม่ชนเผา่และชาตพินัธุ ์

และคัดค้านนโยบายการอพยพคนออกจากป่า 

ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่าย

เกษตรกรภาคเหนือ

• ร่วมต่อสู้กับพี่น้องเรื่องสิทธิชุมชนท้องถิ่นวิถี

ชีวิตในการทำาระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียน

ของชนเผ่าชาติพันธุ์

• ร่วมต่อสู้และร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ

จากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ทำาให้ 

ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิต และทำาให้พี่น้องชนเผ่า 

ที่ถูกละเมิดสิทธิในจังหวัดแม่ฮ่องสอน บางคน

ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
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• ในปี ๒๕๔๗ ร่วมกับพี่น้องชนเผ่าเรียกร้องสิทธิ กรณีชาวบ้านอำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ถูกเจ้าหน้าที่ฟ้องข้อหาบุกรุกป่าจนต้องยกฟ้องและสามารถกลับเข้าไปทำากินในพื้นที่ทำากินได้

• ร่วมผลักดันและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชนเผ่าชาติพันธุ์ต่าง ๆ กรณียายหน่อดาที่ถูกจับในข้อหา 

บุกรุก กรณีการละเมิดสิทธิพี่น้องผู้ลี้ภัยในศูนย์อพยพในสอย และที่อื่น ๆ

• ได้เป็นตัวแทนเดินทางร่วมชุมนุมคัดค้านการประชุม WTO ที่ฮ๋องกงจนถูกจับ

• เรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาในการปกป้อง

สทิธมินษุยชนผูล้ีภ้ยัสงครามในตะเขบ็ชายแดน

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน รวมทัง้ประสานสรา้งความ

เข้าใจระหว่างพี่น้องชนกลุ่มน้อยตามชายแดน 

สื่ อสารสร้ างพื้ นที่ ให้สั งคมได้รับรู้ เข้ าใจ 

เปดิใจยอมรบัในความแตกตา่งและวถิชีวีติผูค้น

ทั้งสองฟากฝั่งในลุ่มน้ำาสาละวิน

• นำาขบวนในการคัดค้านเขื่อนสาละวิน ในพื้นที่

ลุ่มน้ำาสาละวิน ร่วมกับชาวบ้านทั้งสองฝั่งน้ำา 

และมีการเชื่อมประสานกับองค์กรภาคี และ

สื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวของคน 

ในลุ่มน้ำาสาละวิน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะก่อ 

ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน 

จนทำาให้มีการชะลอโครงการก่อน และร่วมกับ

ชาวบ้าน สื่อมวลชนเปิดโปง ขบวนการลักลอบตัดไม้สักในป่าสาละวินจนเป็นข่าวดังให้สังคมรับรู้

• พยายามสื่อสาธารณะเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ในเขตชายแดน และในพื้นที่ชนกลุ่มน้อย เพื่อเสนอ

เรื่องราวการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ
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ร้อยเรียง....เรื่องราวของนักต่อสู้
พงษ์พิพัฒน์ เป็นคนรุ่นใหม่ ชนเผ่าปกาเกอะญอ คนแม่ฮ๋องสอนโดยกำาเนิด พ่อแม่เป็นเกษตรกรทำานา

ทำาไร่ เรียนจบจากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เป็นคนจริงจังกับชีวิตและอุดมการณ์ที่เขาฝัน ให้เกียรติกับทุกคน 

เขาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อคนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสะท้อนให้สังคมสาธารณชนได้รับรู้ 

เรื่องราวปัญหาคนชายขอบ  ชาติพันธุ์
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เพราะเข้าใจ...จึงลุกขึ้นสู้
สิ่งสำาคัญที่เขาต่อสู้และเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของชาวบ้านรวมถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเพราะจากการ 

หล่อหลอมในฐานะเขาเป็นชนเผ่าและเขามีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งสองวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมวิถีชนเผ่าชาติพันธุ์ 

ที่เขาเป็น และวิถีวัฒนธรรมสังคมเมืองที่เขาได้สัมผัสช่วงที่เข้ามาเรียนในเมือง และในช่วงที่เขาศึกษาอยู่ เขาออก

มาเคลื่อนไหวร่วมกับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ ในการคัดค้านนโยบายอพยพคนออกจากป่า อีกทั้งผลักดัน 

สทิธชิมุชนกบัการจดัการทรพัยากรตามวถิวีฒันธรรมความเชือ่ ภมูปิญัญาชนเผา่ใหค้นอยูร่ว่มกบัปา่ได ้ตลอดเวลาในชว่ง

ที่เขาเรียนอยู่เขาพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์  ในการต่อสู้เคลื่อนไหวจนเป็นที่รู้จัก เขาได้สัมผัสและรู้ซึ้งถึงปัญหา

ของชาวบ้านกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ คนชายขอบ ผู้ด้อยโอกาสในตะเข็บชายแดนลุ่มน้ำาสาละวิน  จนเป็นที่ไว้วางใจของ

พี่น้องชนกลุ่มน้อยที่ต้องหนีภัยสงครามในพม่า  ด้วยความเข้าใจในวิถีชีวิตเขาจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าเรียนจบเขาจะนำา

ความรูป้ระสบการณท์ีม่อียูม่าชว่ยพฒันารว่มกบัผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม และชนเผา่ชาตพินัธุท์ีถ่กูละเมดิสทิธมิาโดยตลอด

และแล้วอุดมการณ์ก็เริ่มปรากฏ
หลังจากเขาจบก็ผันตนเองเข้ามาทำางาน NGOs 

องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจุด 

มุ่งหมาย “สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

และเป็นธรรม” ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือ

เครือข่ายองค์กรชุมชนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ ระดับภาค 

และชาติ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ และช่วยเหลือ 

สังคม เขาพยายาม เก็บความรู้ คำาแนะนำา รูปแบบ 

วิธีการ ในการทำางานจากพี่ ๆ และผู้มีประสบการณ์ 

จากนักพัฒนา นักวิชาการจากชาวบ้านในชุมชน จนเริ่ม 

มีประสบการณ์และรู้ซึ้งถึงปัญหาโครงสร้างสังคม 

ที่ สลับซ้ำ าซ้อนอย่างแตกฉานมากขึ้ น โดยเฉพาะ 

สิทธิชนเผ่า และการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม 
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ชนเผ่าและชาติพันธุ์ และผู้อพยพจากการสู้รบตาม ชายแดนไทย – พม่า ในลุ่มน้ำาสาละวิน รวมทั้งโครงการพัฒนา 

ขนาดใหญ่ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม “เขื่อน” ในลุ่มน้ำาสาละวิน

เขาพยายามต่อสู้ร่วมกับชาวบ้าน และให้ความรู้เรื่องสิทธิชุมชน ในการปกป้องสิทธิของตนเองของชุมชน และการ 

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น จนเขามีความรู้ เห็นช่องทางในการต่อสู้เคลื่อนไหว โดยการเชื่อมร้อยชาวบ้านในลุ่มน้ำาสาละวิน 

ทั้งสองฝั่งให้เข้าใจรู้ถึงสิทธิของตนเอง และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ของคนสองฝั่งแม่น้ำาอย่างไร้พรมแดน พยายามคลุกคลีในการเข้าถึงเข้าใจสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ทั้งในรัฐฉาน รัฐคะยาหรือรัฐคะเรนนี และรัฐกะเหรี่ยง จนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง 

ชายขอบตามชายแดน เขาจึงสร้างความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ โดยพาสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ 

กับสังคมภายนอก และได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมไปถึงปัญหาการละเมิดสิทธิชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เกิด 

ความเข้าใจร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม

ด้วยใจที่แข็งแกร่ง...และอุดมการณ์ที่ยึดมั่น
แม้พงษ์พิพัฒน์ จะถูกข่มขู่คุกคามจนไม่สามารถ

เปดิเผยตวัจรงิได ้จงึใชน้ามปากกาแทนในบทความตา่ง ๆ  

แตเ่ขายงัยนืหยดัตอ่สูเ้พือ่ปกปอ้ง คุม้ครองสทิธมินษุยชน 

อย่างเท่าเทียม อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 

และวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายบนผืนแผ่นดินในโลกใบนี้ 

นี่คืออุดมการณ์ที่หนักแน่นของนักต่อสู้สิทธิคนชายขอบ 

ผู้ด้อยโอกาส นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ชนเผ่าชาติพันธุ์ 

ชนเผ่าปกาเกอะญอคนนี้
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นางสาวกษิศญิาพฒัน ์ สงิหเดช

50

เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวกิษศิญาพัฒน์  สิงหเดช

สถานะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๘/๒ หมู่ที่ ๗  ตำาบลบึงพระ  อำาเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐

 โทรศัพท์  ๐๘ ๗๕๗๑ ๗๓๐๖

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๗ รางวัลครอบครัวต้นแบบด้าน

การป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

ในโครงการรณรงค์สร้างสังคม

ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง และยุติ 

ความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็ก 

เครอืขา่ยยตุคิวามรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ 

องค์ ทู ตสั นถวไมตรี  ยู นิ เฟม 

(UNIFEM “Say No To  Violence 

Against Women”) พระเจ้า 

ห ล า น เ ธ อพ ร ะอ งค์ เ จ้ า พั ช ร 

กิติยาภา โดยสำานักงานคุ้มครอง

สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และก า รบั ง คั บ คดี  จั ง ห วั ด 

พิษณุโลก
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ประสบการณ์ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
• เป็นแกนนำานักเรียนด้านสิทธิเด็ก การยุติ

ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 

• เป็นแกนนำาจิตอาสาโครงการป้องกันการถูก

ล่อลวง โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

• เปน็แกนนำาโครงการ “เดก็พษิณโุลกขอเปลีย่น”

• เป็นแกนนำาจิตอาสาการส่งเสริมความรู้

สิทธิเด็กเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

และยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

• เป็นเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

องค์ทูตสันถวไมตรี ยูนิเฟม (UNIFEM 

“Say No To Violence Against Women”) 

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

• เป็นประธานชมรม STOP TEEN MOM

การรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่ง

ครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ประช าสั มพั น ธ์ แ ละกิ จ ก ร รมจิ ตอ าส า

ในโครงการศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียน  

• สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
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ชีวิตในวัยเด็กกับการมีพ่อแม่คอยให้การสนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือผู้อื่น
 

กิษศิญาพัฒน์ เติบโตในครอบครัวเกษตรกรรม

อันอบอุ่น ที่ซึ่งบิดามารดาของเธอ (นายลำาพอง และ 

นางกฤษณา สิงหเดช) คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ 

และเป็นกำาลังใจให้เธอตลอดมา โดยมักจะกล่าวกับเธอ 

เสมอว่า “แม้พ่อแม่จะช่วยเหลือลูกเรื่องเรียนไม่ได้

เพราะเป็นเรื่องที่ลูกจะต้องตั้งใจด้วยตัวเอง แต่หาก 

เป็นเรื่องที่ลูกเลือกที่จะทำาความดี และทำาในสิ่งที่ 

ถูกต้องแล้ว พ่อแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นกำาลังใจ 

ให้ลูกได้ทำาเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มที่”  ซึ่งที่ผ่านมาพ่อแม่

ของเธอก็เป็นแบบอย่างในการทำาความดี และทำาเพื่อ 

ชุมชนสังคมเสมอมา เช่น การเป็นอาสาสมัครของ

หมู่บ้านในการช่วยเหลือผู้อื่น การเป็นผู้นำาชุมชนในด้าน

ต่าง ๆ เหล่านี้ทำาให้ได้พบเห็นและมีประสบการณ์ภาพ 

แห่งการช่วยเหลือมาตั้งแต่เยาว์วัย

ก้าวย่างของการทํำางานด้านสิทธิมนุษยชน
กิษศิญาพัฒน์เริ่มก้าวเข้าสู่โครงการที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ขณะที่กำาลัง 

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดบึงพระ โดยได้เข้าร่วม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก

และสตรี การพนัน การขยายตัวธุรกิจบริการทางเพศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

เยาวชนสู่อนาคตที่สดใส ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำาบลบึงพระ ประจำาป ี

๒๕๔๙ และชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว 

ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอได้เห็นมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนที่กว้างขึ้น 
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โดยเธอกล่าวว่า “เมื่อได้เข้ามาทำากิจกรรมด้านนี้แล้วทำาให้รู้ว่า ทุก ๆ เรื่องที่เป็นปัญหาในชุมชน ล้วนเกิดจากการที่

ทุกคนไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดพร้อมกับความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

และสิทธิเพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี  โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา 

สถานภาพทางกาย สุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่น ๆ  ที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสังคม และเป็น

สิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้กับผู้อื่นได้” 

แรงจูงใจ....เพราะทุกคนในสังคมคือ
พี่น้องซึ่งเราต้องเคารพสิทธิ 

เมื่อมองเห็นความหมายของสิทธิมนุษยชน 

ที่ทุกคนต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้ว  กิษศิญาพัฒน์ 

จึงถือว่าทุกคนในสังคมและคนรอบตัวเป็นแรงจูงใจ 

ที่ทำาให้เธอมีความคิดในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ทำางานด้านสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน การยุติความรุนแรง

ในครอบครัวและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหามากมายที่เกิดขึ้น 

ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคมฯ โดยคิดว่าตนเป็น

สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่สามารถหยิบยื่น 

โอกาสที่จะช่วยเหลือพี่น้องในครอบครัวได้ตามกำาลัง 

ความสามารถที่เยาวชนคนหนึ่งจะพึงทำาได้ เช่น ร่วมกับ

คุณครูและเพื่อนๆ ในชมรมศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียน

ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำาบากที่อยู่หลังโรงเรียน

โดยร่วมกับทีมงานจากรายการมุมชีวิต สถานีโทรทัศน์ ช่อง MSS CABLE TV และร่วมกับสำานักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ในการมอบเงินช่วยเหลือ มอบอาหารและซ่อมแซมบ้านให้ใหม่ สร้างความ

ปลื้มปิติที่ได้มอบความสุขให้กับครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก
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นักกิจกรรมเพื่อสังคมกับประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กิษศิญาพัฒน์ได้เป็นผู้นำาในกิจกรรมการทำางานเพื่อช่วยเหลือสังคมมากมาย โดยเน้น 

ไปทางสิทธิเด็กและสตรี อาทิ การเป็นประธานชมรม STOP TEEN MOM การรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรัก 

แห่งครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเป็น

แกนนำานักเรียนด้านสิทธิเด็ก การยุติความรุนแรง

ในครอบครวัและสงัคม  ผา่นการอบรมผูไ้กลเ่กลีย่

รุ่นเยาว์ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

พิษณุโลก และได้เป็นเครือข่ายยุติความรุนแรง 

ต่อผู้หญิง องค์ทูตสันถวไมตรี ยูนิเฟม (UNIFEM 

“Say No To Violence Against Women”)

พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา ซึง่เหลา่นี ้

ทำาให้เธอได้พบเจอประสบการณ์หลากหลาย เช่น 

การทำางานร่วมกับผู้คนหมู่มากนั้นย่อมมีความเห็น

ที่แตกต่างกันหลากหลาย ซึ่งจำาเป็นที่จะต้องหัน

หน้ามาพูดคุยกันเพื่อทำาความเข้าใจและหาข้อสรุป

ในการทำางาน อีกทั้งทุกคนจะต้องมีความเสียสละ 

อดทน เปิดใจเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยปรึกษาและขอคำาชี้แนะการทำางานจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ด้วย 

การทำางานนั้น ๆ จึงจะประสบความสำาเร็จ โดยเธอสะท้อนความคิดว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม หากเรา 

ช่วยกันอย่างจริงจังก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ และเมื่อใดก็ตามที่เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำางานจนสามารถ 

ผ่านพ้นอุปสรรคในการทำางานไปได้จะทำาให้เราได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าทำาให้เรามีความเข้มแข็งและเติบโต 

มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน และหาซื้อไม่ได้จากที่ไหน จำาเป็นที่เยาวชนจะต้อง 

ออกมาร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันทำางาน ทำาประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป 
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ศักยภาพของเยาวชนนักสิทธิ ภายใต้แนวคิด “เด็กนํำาผู้ใหญ่หนุน”
กิษศิญาพัฒน์ ได้ให้แนวคิดการทำางานของตนว่า ภายใต้ 

สังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีทำาให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 

ได้อย่างรวดเร็วและมีกิจกรรมมากมายให้เด็กและเยาวชน 

ได้เลือกทำา จำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ ใหญ่จะต้องให้การสนับสนุน 

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 

และมีโอกาสพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

การทำางานในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เด็กนำาผู้ใหญ่

หนุน” ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ความสามารถความเป็นผู้นำา ผู้ตาม

และผู้สนับสนุนที่ดีในการทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่เด็ก 

และเยาวชน และปทูางไปสูก่จิกรรมทีจ่ะทำาประโยชนใ์หก้บัโรงเรยีน 

ชุมชน และสังคม เพื่อที่เยาวชนของประเทศจะได้เติบโตเป็น 

ทรพัยากรมนษุยท์ีม่คีณุคา่ มสีว่นชว่ยพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้

อย่างยั่งยืน

อุปสรรคที่คอยหล่อ

หลอม และเป้าหมายในการ
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ทํำางานด้านสิทธิ
แม้การทำางานด้านสิทธิจะเป็นงานที่ต้องพบปะ 

ผู้คน ร่วมรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาของผู้คนและชุมชน

มากมายจนบ่อยครั้งที่ทำาให้ท้อใจ แต่กิษศิญาพัฒน์ ก็มี 

ความมุ่งมั่นและมีคติเตือนใจอยู่เสมอ “เราไม่ยอมแพ้

และจำานนกับจุดสิ้นสุดเพราะยังมีโอกาสให้เราได้เริ่มใหม่ 

เสมอแค่ไม่ยอมแพ้เพียงเพราะเจออุปสรรคที่ขวางอยู่ 

ขอให้เราคิดว่าถ้าเราผ่านอุปสรรคนี้ ไปได้ เราจะมี 

ความภาคภูมิใจแค่ไหนที่เราได้ทำาการช่วยเหลือ ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิของผู้คน แค่นี้ก็มากพอที่จะสร้าง 

กำาลงัใจใหต้นเอง และสานตอ่สนัตภิาพและสทิธมินษุยชน 

ให้เกิดขึ้นกับสังคมสืบไป ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดหรือ 

สิ่งที่คาดไว้ คือ การมีความหวังและตั้งเป้าหมายของงานที่ทำาให้เต็มที่และตั้งใจทำามันอย่างไม่ย่อท้อ เพราะก่อนเรา 

จะลงมือทำางานเด้านสิทธิ เราจะต้องวาดภาพไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิทธิมนุษยชนเบ่งบาน 

อย่างเต็มที่ในสังคมไทย”
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นายอรรถสทิธิ ์ เหลอืงไพบลูย์
เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
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ชื่อ – นามสกุล นายอรรถสิทธิ์  เหลืองไพบูลย์

สถานะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๕๔/๑๔  หมู่ที่ ๒  ตำาบลสวนใหญ่  อำาเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

 โทรศัพท์  ๐๘ ๑๑๐๑ ๗๒๒๐

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๓ รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี 

ปี ๒๕๕๗ ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประสบการณ์/ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
• แกนนำาโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำาบล

• แกนนำาโครงการเทศกาลเด็กนนท์ รวมคนมีพลัง

• แกนนำาโครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัด

นนทบุรี

• ประธานสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลนครปากเกรด็

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

• ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 

• ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนกับเด็กและเยาวชน 

ทั้งในระดับตำาบลและระดับจังหวัด
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ครอบครัวและธรรมะที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ
อรรถสิทธิ์  เกิดในครอบครัวเชื้อสายจีนฐานะปานกลาง  

ตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่ จะชอบพาเขาเข้าวัดทำาบุญ 

สอนให้เห็นอกเห็นใจคนอื่น มองคนอื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ 

และมองให้ลึกลงไปในจิตใจเสมือนว่าเขาเป็นคนในครอบครัว 

โดยอรรถสิทธิ์สะท้อนความเข้าใจในวัยเด็กของเขาเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนว่า “พ่อแม่ผมจะบอกเสมอว่าเวลาจะทำาอะไร

จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราว่า ถ้าเขาทำาแบบนั้นกับเรา แล้วเรา 

จะชอบไหม เวลาเราจะทำาอะไรจะต้องรู้จักระเบียบวินัย อย่างเช่น 

เวลาไปงานวันเด็ก จะมีของเล่นหรือขนมแจก จะมีทั้งเด็กเล็ก

เด็กโตหรือผู้ใหญ่ เราก็จะต้องไปเข้าแถวที่เขาจัดไว้ให้ ไม่ใช่เข้าไป 

แทรกแถวเพราะเราเด็กกว่า แต่เราต้องทำาตามมารยาททางสังคม 

ที่เราจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่น เป็นต้นครับ มันก็เป็น 

ส่วนหนึ่ งที่ ทำ า ให้ผมก้ าวมาทำ างานเพื่ อสั งคมและงานด้ าน 

สิทธิมนุษยชน”

ก้าวแรกของงานสิทธิกับบทบาทในสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
อรรถสิทธิ์เริ่มทำางานด้านสิทธิมนุษยชนครั้งแรก ขณะกำาลังศึกษาอยู่ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โดยเข้ามา

ทำางานกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นก้าวแรกและเป็นการเปิด

มุมมองการทำางานเพื่อสังคมให้กับเขา เพราะหลังจากที่กลับมาจากงานในครั้งนั้น 

อรรถสิทธิ์ก็ได้มีโอกาสนำาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาบอกต่อให้กับน้องๆ 

ที่ทำางานด้วยกันที่โรงเรียน และได้ตั้งกลุ่มเพื่อริเริ่มทำากิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์

ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับโรงเรียนและจังหวัด เช่น การให้เด็กและเยาวชน 
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มองเห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และอรรถสิทธิ์ 

มองสถานการณด์า้นสทิธมินษุยชนในสงัคมโดยภาพรวมและหนา้ทีท่ีเ่ขา 

ตอ้งทำาในสภาเดก็และเยาวชนวา่ “สงัคมในปจัจบุนัมกีารละเมดิสทิธิ

มนุษยชนหลากหลายรูปแบบ ทั้ง ๆ ที่เราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนมี

สถานะอยา่งไรในสงัคมตา่งกเ็ปน็มนษุยเ์หมอืนกนั แตท่ำาไมเราถงึได้

รบัสทิธทิีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั ถกูกดีกัน้ ถกูเอาเปรยีบและถกูเลอืกปฏบิตั ิ

หลายคนไมเ่คยรูด้ว้ยซ้ำาวา่สทิธมินษุยชนคอือะไร แลว้มนัมคีวามสำาคญั 

อย่างไร ผมเป็นคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน 

แล้วผมในฐานะที่เป็นผู้แทนเยาวชน ผมก็จะนำาความรู้และโอกาส 

ทีไ่ดร้บันีไ้ปถา่ยทอดใหก้บัเดก็และเยาวชนในจงัหวดั และองคก์รอืน่ ๆ ”

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกับหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสิทธิของเด็ก
ปัจจุบันอรรถสิทธิ์ดำารงตำาแหน่งประธานสภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัดนนทบุรี มีหน้าที่หลักคือการเป็นตัวแทนของเยาวชน 

ในจังหวัด ในการนำาเสนอข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่ในท้องถิ่น 

ของตนเสนอต่อผู้ใหญ่และผู้บริหารในจังหวัด หรือระดับที่สูงกว่า 

โดยอรรถสทิธิม์องวา่ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสทิธมินษุยชนของผูใ้หญ่

ในพืน้ทีเ่กีย่วกบัสทิธเิดก็ เปน็สิง่ทีท่า้ยทายซึง่เขาจะตอ้งทำาใหส้ำาเรจ็ 

แม้บางครั้งผู้ใหญ่จะมีความตั้งใจดีแต่ก็ไม่ได้มองถึงความต้องการ

ของเด็กเท่าที่ควร โดยเขายกตัวอย่างว่า “การที่ผู้ใหญ่จะทำาการ

พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สนามเด็กเล่นของตำาบล แล้วไม่ได้ถาม

ความเห็นของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ 

ปรบัปรงุโดยตรง ทำาใหเ้ดก็และเยาวชนไมม่เีครือ่งเลน่ หรอื สถานทีโ่ลง่ 

เพือ่กจิกรรมอืน่ ๆ  แตก่ลบัไดส้นามกฬีา สนามเดก็เลน่ ตามทีผู่ใ้หญ่

ออกแบบให้เท่านั้น”
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ความภูมิใจกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ช่วงเวลาที่ได้เห็นเด็กและเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเผยแพร่ต่อกันไป 

โดยมีจุดเริ่มต้นจากเขานั้น อรรถสิทธิ์ถือว่าเป็นประสบการณ์ล้ำาค่าและทำาให้เขาภูมิใจ “ประสบการณ์ที่ทำาให้ผมรู้สึก

ภูมิใจที่สุด คือ การที่ได้เห็นน้อง ๆ ที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ให้ แล้วน้อง ๆ เหล่านั้นสามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากเรา

ไปถ่ายทอดต่อให้กับคนอื่นได้อีก มันเหมือนเป็นความสำาเร็จส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ เพราะอย่างน้อยมันก็ทำาให้ผม 

ได้รู้ว่า สิ่งที่ผมได้ทำาไปมันมีประโยชน์กับทุกคน” 

หลักคิดในการทํำางานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการทํำางานด้านสิทธิมนุษยชน
ภายใต้ภาพแห่งความมุ่งมั่นของการเป็นตัวแทนเยาวชนในการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนนั้น อรรถสิทธิ์ 

มีหลักคิดในการทำางานและได้เรียนรู้และพบปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนดังนี้

“หลักการทำางานด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งที่ต้องเอามาใช้อย่างแรกเลย ก็คือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ยกตัวอย่าง เช่น การที่เรามีความคิดเห็นต่างกันเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกัน เพราะต่างคนก็ต่างมีสิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นเช่นเดียวกัน เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่ได้มีฐานะที่เท่าเทียมกัน แต่เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน 

มีสิทธิและเสรีภาพในทุกด้านเท่ากัน  และในการทำางานกับเด็กและเยาวชน 

สิ่งที่ผมได้รู้อย่างแรกคือ เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ยังมีความรู้เรื่อง 

สทิธมินษุยชนนอ้ยมาก เราตอ้งเขา้ไปใหค้วามรูก้บัพวกเขา เพราะสทิธมินษุยชน 

เปน็เรือ่งทีก่วา้งมาก เปน็เรือ่งรอบตวั 

และเป็น เรื่ อง ในชี วิ ตประจำ าวั น 

สิทธิมนุษยชนจะเวียนวนอยู่รอบตัว

แมว้า่เดก็จะอยูใ่นบา้นหรอือยูน่อกบา้น 

ซึ่งเขาอาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจใน 

ความหมาย เลยทำาให้เขาไปละเมิด

สิทธิของคนอื่นได้ โดยในปัจจุบันมี

การละเมิดสิทธิกันอย่างกว้างขวาง 
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สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือบุคคลซึ่งเป็นผู้ทำาการละเมิดไม่รู้ตัว

ด้วยซ้ำาว่าเขากำาลังไปละเมิดสิทธิของคนอื่น เป็นสิ่งที่น่า

กลัวเพราะหากทำาบ่อย ๆ มันจะกลายเป็นความเคยชินที่

จะละเมิดสิทธิผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันถ่ายทอด

ความรู้และปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องให้กับเขาครับ”

ความคาดหวงั ในการรว่มกนัปลกูเมลด็พนัธุ ์
สิทธิมนุษยชนให้เติบโตและเบ่งบานใน
สังคมไทยต่อไป

การทำางานที่อรรถสิทธิ์คาดหวังไว้สูงสุด คือการ

ที่เขาได้ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในปัจจุปันเพื่อให้ 

เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น เขาจะสามารถนำาความรู้ไปใช้ 

ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน และเขา 

จะพบว่า ในสังคมนั้นสิทธิมนุษยชนมีมากมายหลากหลายเรื่อง 

ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของสทิธเิดก็ ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์ความเสมอภาค 

ของบคุคล เสรภีาพในการนบัถอืศาสนา และอกีมากมาย ทีพ่วกเขา 

ต้องรับรู้และต้องร่วมมือกันรักษาสิทธิมนุษยชนของทุกคน 

ให้เท่าเทียม...เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นเมล็ดพันธุ์ 

ซึง่จะกลายเปน็ตน้ไมใ้หญแ่ละเปน็ผูซ้ึง่จะเตบิโตและทำาใหเ้กดิสงัคม

แห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เราทุกคนถวิลหา
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นางสาวฐปณีย์  เอียดศรีไชย

64

บุคคลภาคสื่อมวลชน
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวฐปณีย์  เอียดศรีไชย

ตํำาแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวสามมิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓

สถานที่ทํำางาน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๓๑๙๙  อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒  ถนนพระราม ๔  แขวงคลองตัน 

 เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐

 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๔ ๓๓๓๓ , ๐ ๒๒๖๒ ๓๓๓๓  โทรสาร ๐ ๒๒๐๔ ๑๓๘๔

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๓ รางวัลโทรทัศน์ทองคำ า สาขาผู้ สื่ อข่ าว

ภาคสนามดีเด่น 

ปี ๒๕๕๓ รางวัลเทพทอง ของสมาคมนักวิทยุและ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี ๒๕๕๓ รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ของสภาสตรี

แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปี ๒๕๕๔ รางวัล “เพชรสยาม” เชิดชูเกียรติบุคคล

สร้ างสรรค์ผลงานด้ านศิลปวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขา

สื่อมวลชนแห่งปี

ปี ๒๕๕๕ รางวัล Mthai Top Talk-about 2012

สตรีที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดแห่งปี

ปี ๒๕๕๕ รางวัล ๗ ผู้หญิงทรงอิทธิพลปี ๒๐๑๒

ผู้สื่อข่าวหัวใจแกร่ง (The Best Repoter) 

ของนิตยสารแพรว 
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ประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
• การลงพื้นที่ทำาข่าวภาคสนามเชิงลึกและเผยแพร่ 

ข้อเท็จจริง กรณีข่าวการต่อต้านการสร้างเขื่อนไซยะบุร ี

ซึ่ ง เป็น เขื่ อนผลิตไฟฟ้ าพลังน้ำ าบริ เ วณแม่น้ำ าโขง 

ตอนล่างและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ 

วิ ถี ชี วิ ต  และการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม 

และการทำาประมงของประชาชนชาวไทยใน ๘ จังหวัด 

ลุ่มแม่น้ำาโขง

• กรณกีารชว่ยหญงิชาวลาวทีถ่กูหลอกใหเ้ขา้มาขายบรกิาร

ทางเพศในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดลพบุรี

• กรณีปัญหาชาวม้งลาวอพยพเข้ามาในประเทศไทย

• กรณีสัมภาษณ์นายพลนะเคามวย ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด กองกำาลังกะเหรี่ยงโกะทูบลอ หรือ KAO 

ด้วยเหตุผลสันติภาพแห่งภูมิภาค เนื่องจากอาจเกิด 

ผลกระทบกรณีชายแดนไทย-พม่า หากเกิดการสู้รบ 

ระหว่างกองกำาลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่า
• กรณีข่าวปัญหาความไม่สงบของชายแดน 

ภาคใต้

• กรณีการพิสูจน์สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ชาวแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

• กรณีปัญหาการค้ามนุษย์และการจับกุม 

นายหน้าค้าชาวโรฮิงญา

 ฯลฯ
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ฐปณีย์...ศรีตรังสะพรั่งบานจากสงขลานครินทร์
“.....ฟา้ดนิถิน่ไกลใครจะมา สูแ่ดนสงขลานครนิทรน์ี้ 

เห็นแต่น้องแลตาพี่ แล้วมองไปที่ดอกศรีตรัง......” เพลง

ไพเราะก้องกังวาลประจำามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

แดนดินถิ่นดอกศรีตรังสถาบันการศึกษาอันเป็นที่รัก 

ของ “แยม” ฐปณยี ์เอยีดศรไีชย สถานทีป่ระสทิธิป์ระศาสน์

วชิาความรูป้รญิญาตรดีา้นรฐัประศาสนศาสตร ์หลอ่หลอม 

ซึ่งความเข้มแข็ง ความอดทนและเฉียบคม นำามาซึ่ง 

ความสำาเร็จและความสุขกับชีวิตของการเป็น “ผู้สื่อข่าว

หญิง” ที่มากความสามารถในการรายงานข่าวภาคสนาม

ในทุกพื้นที่ทั้งทุรกันดาร เสี่ยงภัยอันตราย และไม่มี 

ความปลอดภัยในชีวิต 

“สมัยก่อนการเป็นผู้หญิงถือเป็นอุปสรรคของ 

การทำางานภาคสนาม อย่างเวลาทำาข่าวลักลอบตัดไม้ 

เจ้าหน้าที่มักไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในป่าด้วย เพราะกลัว 

จะสร้างความลำาบาก เราจึงต้องแก้ปัญหาที่ตัวเอง 

โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าเราอยู่ได้โดยไม่สร้างปัญหา ซึ่งพอ 

ทำาได้จริงทุกครั้ง แยมจึงทลายกำาแพงและฉีกข้อจำากัด 

ของความเป็นหญิงได้หมด ตั้งแต่เข้าป่า จนถึงข่าว 

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องใส่เสื้อเกราะกันกระสุน 

ลงพื้นที่ หลายครั้งก็มีส่วนร่วมวางแผนจับกุมคนร้ายด้วย 

อย่างตอนไปทลายแหล่งค้ามนุษย์ที่ โก-ลก ต้องทำางาน 

ร่วมกับเอ็นจีโอ และเจ้าหน้าที่ตำารวจ มีการเช่าเซฟเฮ้าส ์

เป็นที่ประชุม เนื่องจากแถวนั้นเป็นชุมชนชาวมุสลิม 



68

แยมต้องใส่ชุดสวมผ้าคลุมศีรษะแต่งตัวให้กลมกลืนเดิน

ปะปนเข้าไปในพื้นที่ โดยมีทีมงานซ่อนกล้องไปด้วย แล้ว

นำาเสนอข่าวจากสถานที่จริงแบบครบถ้วน”

ฐปณีย์เริ่มงานข่าวครั้งแรกด้วยการเป็นนักข่าว

วิทยุที่สำานักข่าว INN สายเศรษฐกิจ หลังจากนั้นจึงย้าย 

มาทำาขา่วสายการเมอืงประจำาทีท่ำาเนยีบรฐับาล ตามภารกจิ

ของนายกรัฐมนตรี และได้ทำางานกับไอทีวีในเวลาต่อมา 

จนกระทั่งสุดท้ายไอทีวีปิดตัวลงและเปลี่ยนเป็น TPBS 

ฐปณีย์จึงเปลี่ยนแนวมาทำาข่าวประเภทสืบสวนสอบสวน 

ในรายการ “ถอดรหัส” และ “ห้องสืบสวนหมายเลข ๙” 

ปัจจุบันเธอเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวสามมิติ เป็นผู้

ประกาศข่าวภาคสนาม และเป็นหนึ่งในครอบครัวข่าว 

ของทีมข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓  
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“อาชีพนักข่าวเป็นอาชีพที่ท้าทายและเป็นอาชีพ 

ที่เสี่ยงภัยด้วย หลายเหตุการณ์รุนแรงและอันตราย 

ทีผ่า่นมา นกัขา่วตอ้งใสเ่สือ้เกราะ ใสห่มวกกนันอ๊คทำาขา่ว 

เกิดความสูญเสียนักข่าวที่ต้องจบชีวิตลงท่ามกลาง 

ความรุนแรง แต่ในเมื่อทั้งหมดคือ หน้าที่และภารกิจ 

ที่ เราต้องทำา เราก็ต้องอยู่กับความท้าทาย อยู่กับ 

ความเสี่ยงตรงนั้นให้ได้ หลายคนคิดว่าทำาไมเราต้อง

ลุย เรากล้า เราอึด แต่จริง ๆ มันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อ

จำากัดอะไร เพราะอาชีพนักข่าวต้องไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็ว

ทีส่ดุ พอถงึเวลาตอ้งไปทำาขา่ว...มนัจะมสีารอะไรบางอยา่ง 

ที่ทำาให้เรารู้สึกว่า เราต้องไปถึงเป้าหมาย เพราะนอกจาก

ภารกิจเรื่องการทำาข่าวแล้ว เราได้ทำาหน้าที่ ในการ 

ช่วยเหลือเรื่องมนุษยธรรมไปในตัวด้วยเหมือนกัน เช่น 

ขา่วน้ำาทว่มทีผ่า่นมา  เราไมใ่ชแ่คไ่ปรายงานขา่วและเอาภาพ 

เท่านั้น แต่เราต้องไปช่วยเขาด้วย บางบ้านอดข้าวอยู่ 

๒ วัน พอเห็นแล้วเราต้องช่วย ความรู้สึกเช่นนั้น 

จะมาแทนที่ความรู้สึกเหนื่อย เป็นสิ่งที่ทำาให้เรามีพลัง 

ในการทำางานทุกวัน”
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ยี่สิบสี่ชั่วโมง...เพื่อประชาชน “จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา...ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย”
สิ่งที่ฐปณีย์พกติดตัวไว้ตลอดตั้งแต่ทำาข่าววันแรก 

คอื ปากกา โทรศพัท ์สมดุจด หนงัสอืพมิพ ์และความพรอ้ม 

ในการทำางานตลอด ๒๔ ชัว่โมง กอ่นนอนและตืน่ตอนเชา้

ต้องตรวจข่าวก่อนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ไหน 

และอย่างไร 

“นักข่าวที่ดีต้องทำาได้ทุกเหตุการณ์ ต้องมีความ

รับผิดชอบและความพยายาม ต้องหาความรู้ ต้องทำา 

การบ้าน ดังนั้น อย่าดูถูกคนดู อย่าดูถูกประชาชน 

ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทุกคำาที่เราได้พูด 

ออกไป  สว่นความพยายามคอื การทีจ่ะเขา้ไปสูเ่หตกุารณ์

ให้ได้มากที่สุด เพราะสุดท้าย...คนที่ได้รับประโยชน์ 

มากที่สุดคือ ประชาชน”

ฐปณีย์ผ่านชีวิตการทำาข่าวที่มีอันตรายมาทุก 

รูปแบบ ทั้งเสี่ยงโดนระเบิด แก๊สน้ำาตา การคุกคาม 

จากสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น การถูกลอบทำาร้าย ถูกตั้งค่าหัว 

และการถูกขู่ฆ่า

“แต่จะทำาอย่างไรได้ ก็คิดว่า...คนเราเกิดมาจะตายตอนไหนก็ไม่รู้ เราทำางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ จะเกิด 

อะไรขึ้นกับชีวิต...ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย ด้วยการทำาข่าวแบบนี้เราก็ต้องรู้จักวิธีระมัดระวังตนเองด้วย การทำาข่าว 

ในสถานการณ์ทางการเมืองนั้น เขาอาจจะไม่ชอบตัวเรา องค์กร รายการของเรา หรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ 

อาจจะแสดงคำาพูดหรือท่าทีที่ไม่พอใจ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น อย่าไปมองว่าใครมาด่าเรา เราก็ต้องยิ้ม 

และรับฟังด้วยเหตุและผล”
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ทุกเพศและทุกงาน มีความเท่าเทียมกัน...หากมีศักยภาพที่เพียงพอ คือ นิยามในความเป็น
“ฐปณีย์ เอียดศรีไชย”

บทบาทของ “ฐปณยี ์เอยีดศรไีชย” กบัการทำางาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะสื่อมวลชน คือ การลงพื้นที่ 

ทำาข่าวภาคสนามและเผยแพร่ข้อเท็จจริงจากการ 

เก็บข้อมูลในพื้ นที่ ต่ างๆ ซึ่ งมีความข้องเกี่ ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนในหลายด้าน ด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

ในเชิงลึกโดยได้พบปะพูดคุยและเก็บข้อมูลโดยตรง 

ทำาใหข้า่วทีร่ายงานเปน็ขอ้เทจ็จรงิทัง้สิน้ โดยในหลายเรือ่ง

เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ข่าวการต่อต้าน 

การสร้างเขื่อนไซยะบุรีของลาวบริเวณแม่น้ำาโขงตอนล่าง 

ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ วิถีชีวิต 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการทำาประมง 

ของประชาชนชาวไทยใน ๘ จังหวัดลุ่มแม่น้ำาโขง 

ข่าวการช่วยหญิงสาวชาวลาวที่ถูกหลอกให้เข้ามาขาย 

บริการทางเพศในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดลพบุรี ซึ่งทุกข่าวล้วนเป็นข่าวที่ให้ความรู้กับประชาชนถึงผลกระทบ 

และข้อเสียที่เกิดขึ้น เพราะเป็นสิทธิของประชาชนที่ควรจะได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง 

และปลอดภัยของชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน อีกทั้งการเปิดเผยถึงเรื่องการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และเป็นการผิดศีลธรรมอย่างยิ่ง

“การได้สื่อสารออกสู่สาธารณะ...มันมีคุณค่า มันยิ่งใหญ่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  คิดว่า...ชีวิตหนึ่งได้เกิดมาคุ้มค่าที่สุดแล้ว

โดยไม่ต้องมีรางวัลอะไรให้กับชีวิตมากมาย”
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นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

72

บุคคลภาคสื่อมวลชน
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ชื่อ – นามสกุล นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

ตํำาแหน่ง ผู้อำานวยการบริหารสถาบันอิศรา

สถานที่ทํำางาน สถาบันอิศรา (ISRA Institute Thai Press Development Foundation)

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ชั้น ๒

 เลขที่ ๕๓๘/๑  ถนนสามเสน  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

 โทรศัพท์  ๐ ๒๒๔๑ ๓๙๐๕   โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๓๙๐๖    

 www.isra.or.th, Prasong.com

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๔๔ รางวัล “สตาร์ ออฟ เอเชีย” จากนิตยสารบิสสิเนสวีค

ปี ๒๕๔๖ รางวัล “นักนิเทศศาสตร์ดีเด่น” ของสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รางวัลข่าวและข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมันตกุล 

     ฯลฯ 

พญาอินทรีเหนือน่านฟ้า แม้พื้นพสุธายังสั่นสะเทือน

...คนเรามีสิทธิเลือกในบางสิ่ง  ชีวิตจริงเลือกไม่ได้ในบางด้าน
หมายสมัครเป็นนักข่าวแต่วันวาน  จึงสืบสานสอบสวนเรื่องควรทํำา  
“ทํำาให้สุด ขุดให้ถึง” จึงประสบ  จึงสู้รบความเลวร้ายทุกก้าวย่ํำา

ที่ดิน ส.ป.ก.ที่เตือนยํำ้า   ยังจดจา กลุ่มสิบหกบีบีซี
แจ้งหนี้เท็จสี่สิบห้าล้านบาท  เปิดอุจาดซุกหุ้นถนัดถนี่

เป็นตํำานานควรศึกษาเรื่องดีดี  ของคนที่หยัดยืนต้านคลื่นลม
“ถ้าอยากมั่งอยากมีเรื่องขี้ผง  แต่ “ประสงค์” เป็นนกน้อยในไร่ส้ม
ประจํำาการด่านหน้าปากกาคม  ใจสร้างสมทาง “วิสุทธิ์” สดุดี...
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 เป็นบทกลอนท่ีสะท้อนถึงตัวตนและผลงานเด่น 

อัน ส่ันสะเทือนต่อสังคมสาธารณะของ “ประสงค์

เลิศรัตนวิสุทธ์ิ” ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงคุณประสาร มฤคพิทักษ์

เขียนมอบให้คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เมื่อครั้งที่ 

ก้าวเดินออกจาก “มติชน” เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม

๒๕๕๔ หลังจากที่เริ่มต้นทำางานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 

“มติชน” รายวันตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ 

 ๒๘ ปี ภายใต้ชายคาของ “มติชน” จากนิสิต

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าวเข้าสู่ 

อาชีพผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน บรรณาธิการ

บริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ บรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  รองบรรณาธิการอำานวยการ 

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และตำาแหน่งสุดท้าย . . . 

บรรณาธิการเฉพาะกิจสำานักพิมพ์มติชน  นอกเหนือจาก 

ท่ีเคยดำารงตำาแหน่ง “อดีตประธานสถาบันอิศรา” อดีตนายก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 

เขามีตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการบริหารสถาบันอิศรา 

และเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

 ผลงานเชิงข่าวสืบสวนและผลงานด้านข่าวเจาะ 

(Imvestigation) ที่สำาคัญและโดดเด่นจำานวนมากเป็น 

ที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ เริ่มตั้งแต่สมัยประสงค์เป็น 

หัวหน้าข่าวในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน คือ 

การเปิดโปงข่าวเรื่องการทุจริต ส.ป.ก.๔-๐๑ ในปี ๒๕๓๗  

การเปิดโปงการทุจริตธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ (บีบีซ๊) 

ของนักการเมืองกลุ่ม ๑๖ การแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน 

เป็นเท็จจำานวนเงิน ๔๕ ล้านบาท ของพลตรี สนั่น 
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ขจรประสาสน์ จนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเพิกถอนสิทธิ์ 

พลตรีสนั่นฯ ทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี และในช่วง

ปี ๒๕๔๓ ประสงค์ดำารงตำาแหน่งบรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจในเครือมติชน ซึ่งเปิดโปง

การซุกหุ้นของพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ขณะดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย จนทำาให้คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ลงมติว่า พันตำารวจโท ทักษิณฯ แสดงรายการบัญชี 

ทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ต้องถูกห้ามดำารง 

ตำาแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี  ข่าว “คนใช้

คนซุกหุ้นหมื่นล้าน พิสดารแจ้งเท็จ ป.ป.ช.” ดังกล่าว

โดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้รับรางวัลอิศรา 

ประเภทข่าวยอดเยี่ยม เปรียบเสมือนรางวัล “พูลิตเซอร์” ของสหรัฐฯ ประจำาปี ๒๕๔๓ และเป็นกรณีศึกษาหนึ่ง

ของการทำาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของวงการสื่อมวลชนไทย “ประสงค์” ได้รับการยกย่องและได้รับเชิญไปพูด

ในที่ต่าง ๆ จนนิตยสารไทมส์จัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งใน 

“ดาวเด่นของเอเชีย” ประจำาปี ๒๐๐๑

 
อํำาลา “มติชน” สู่รวงรังพิราบน้อย 
“สถาบันอิศรา”    

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายบริหารของบริษัท 

มติชน (มหาชน) จำากัด ได้เลิกจ้างประสงค์ หลังจาก 

ที่ทำางานสร้างชื่อเสียงให้องค์กรมายาวนาน ปัจจุบัน 

ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ดำารงตำาแหน่ง “ผู้อำานวยการ

ส ถ า บั น อิ ศ ร า ”  ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง โ ด ย ส ม า ค ม นั ก ข่ า ว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
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“สถาบันอิศรา” เป็นองค์กรลักษณะสถาบันฝึกอบรม

ทางด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เนื่องจากสื่อมวลชนถือเป็นวิชาชีพ

เฉพาะที่ผู้ประกอบการนี้จำาเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรม 

ทางด้านอุดมการณ์และจริยธรรมในวิชาชีพ 

“เราควรรักสิ่งที่เราทำาอย่างจริงจัง ถ้ารักสิ่งที่เราทำา 

ศรัทธาก็จะเกิดขึ้น” ประสงค์ตอบคำาถาม “ความศรัทธาต่อวิชาชีพ

คนทำางานสื่อ” ในนิตยสารบิสสิเนสวีค “แต่ศรัทธาต้องอยู่บน

พื้นฐานของความเข้าใจว่า ภาระหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

สื่อสารมวลชนนั้น มีภารกิจอะไร ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ สำาคัญที่สุด

คือ เรื่องของความเชี่ยวชาญในการรายงานข่าว หรือนำาเสนอ 

ขอ้มลูสูส่าธารณะ ตอ้งมจีรรยาบรรณหรอืหลกัจรยิธรรม การซือ่สตัย์

ซื่อตรงต่อวิชาชีพต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่พอสมควร ซึ่งหากเราเข้าใจตรงนั้น มันก็จะมีเส้นรองรับ 

ที่ไม่ให้เราทำาอะไรเกินเลย แต่คนที่ไม่ได้เป็นนักข่าวจะไม่เข้าใจตรงนี้ พูดเรื่องอะไรก็ได้ รู้เรื่องนี้ก็โพสเลย”

“ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์” ยังคงอยู่...เคียงคู่ความจริงและจรรยาบรรณของ
สื่อสารมวลชน    

เว็ปไซต์ prasong.com คือ ช่องทางใหม ่

ในการเผยแพร ่“ขอ้เทจ็จรงิ” และ “รายงานขา่วแบบ

Investigative” ซึ่งเป็นจุดเด่นของ “ประสงค์

เลิศรัตนวิสุทธิ์ ” แทนที่พื้นหน้ากระดาษบน

หนังสือพิมพ์เป็นช่องทางใหม่ในการแสดงความ

คิดเห็นหรือสื่อสารกับสาธารณะในสถานการณ์

ที่ สื่ อหนังสือพิมพ์กำ าลังอยู่ ในภาวะถดถอย 

และถูกครอบงำาจากอำานาจรัฐและอำานาจทุน 

มากขึ้นทุกที  
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“การรายงานข่าวเจาะลึกแบบ Investigative ขึ้นอยู่กับการตั้งคำาถาม ถ้าเราตั้งคำาถามอย่างมีเหตุผล 

มีตรรกะที่ดี มันจะนำาไปสู่การหาคำาตอบ”

ในระยะหลังเว็ปไซต์ “prasong.com” อาศัยรายงานเชิงข่าวสืบสวนจากสำานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) 

เป็นหลัก แต่ก็ยังเสาะแสวงหาข่าวและบทความจากแหล่งต่างๆ มานำาเสนอด้วยเช่นกัน

“การก่อตั้ง prasong.com” ขึ้นมานั้น นอกจากเป็นแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ให้กับบางคนที่ต้องการจะเปิด

“ชอ่งทาง” การสือ่สารกบัสาธารณะโดยตรงดว้ยตนเองแลว้ ยงัเปน็การแสดงใหเ้หน็วา่ การปดิกัน้เสรภีาพในการแสดง

ความคิดเห็นของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ด้วยอำานาจทุนและอำานาจทางการเมืองท่ีเข้ามาครอบงำาส่ือกระแสหลัก...ไม่อาจ

กระทำาได้โดยง่าย ซึ่งต่อไปขึ้นอยู่กับว่า “คนข่าว” จะยอมสยบกับอำานาจดังกล่าวหรือไม่...เท่านั้น
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เทศบาลตํำาบลคลองใหญ่
อํำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

78

องค์กรภาครัฐ
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ชื่อองค์กร เทศบาลตำาบลคลองใหญ่

ที่ตั้ง ถนนมุ่งคีรี  ตำาบลคลองใหญ่  อำาเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  ๒๓๑๑๐

 โทรศัพท์ ๐๓๙ – ๕๘๑ ๔๙๔ 

 โทรสาร ๐๓๙ – ๕๘๑ ๔๙๔ ต่อ ๓๓

 E-mail : trat_Klongyai@hotmail.com

คนไร้ถิ่น  ริมขอบชายแดน
ประเทศไทยและกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกันเป็นระยะทางกว่า ๑,๐๐๐ ก.ม.  ในส่วนของจังหวัดตราด 

มีชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชาทางบกกว่า ๑๖๐ ก.ม.  และยังมีเขตติดต่อทางทะเล  ทำาให้ประชาชนทั้งสองประเทศ 

ไปมาหาสู่กันกว่า ๑๐ ช่องทางตามแนวชายแดน และมีการอพยพของชาวกัมพูชามีเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ ผ่านบริเวณ

อำาเภอบ่อไร่ อำาเภอเขาสมิง อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทำาให้พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากการอพยพดังกล่าวได้ โดยเฉพาะปัญหา

ไร้สัญชาติของบุคคลธรรมดา และเป็นที่น่าสังเกตว่า 

แม้ว่าประเทศไทยจะได้ยอมรับปฎิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งยอมรับในข้อ ๑๕ 

ว่า “(๑) บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ (๒) การถอน

สัญชาติโดยพลการ หรือการปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยน 

สัญชาติของบุคคลใดนั้นจะกระทำามิ ได้หรือแม้ว่ า 

ประเทศไทยในวันนี้จะเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางแพ่ง ค.ศ. ๑๙๖๖ 

ซึ่งข้อ ๑๔(๓) ยอมรับว่า “เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ

สัญชาติ” ก็ตาม
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เพื่อการแก้ไขปัญหาโดยให้ความร่วมมือในการ

ดำาเนินการเรื่องของการคืนสัญชาติให้กับผู้ที่ไม่มีสัญชาติ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดการแก้ไข

ปัญหาสถานะของชนกลุ่มน้อย โดยที่ผ่านมาเทศบาล 

ตำาบลคลองใหญ ่ไดด้ำาเนนิ ๔ ยทุธศาสตรห์ลกั ดงัตอ่ไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การกำาหนดสถานะ คือ การทำา 

การสำารวจจัดทำาทะเบียนคนต่างด้าวทุกคน 

เพื่ อทราบที่ ม าและนำ า ไปสู่ ก า รกำ าหนด

สถานการณ์แก้ไขหลักเกณฑ์และขั้นตอน 

การพิจารณาคำาร้องให้เหมาะสม

๒. ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานในการ 

ดำารงชีวิตแก่กลุ่มที่มีชื่ออยู่ในระเบียบและ 

อยู่ระหว่างรอกระบวนการกำาหนดสถานะ

สำาหรับกลุ่มที่ ไม่มีชื่ออยู่ ในระบบทะเบียน 

ให้ดำาเนินการสำารวจและควบคุมและให้สิทธิ 

ขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรม

๓. ยุทธศาสตร์การดำาเนินการเชิงรุกและเชิง

สรา้งสรรคเ์พือ่ปอ้งกนัการอพยพเขา้มาใหม ่ คอื 

รว่มมอืกบัเพือ่นบา้นเพือ่พฒันาคน  และชมุชน

ชายแดน  การใชป้ระโยชนจ์ากองคก์รระหวา่ง

ประเทศในการชว่ยเหลอืคนขา้มแดนในประเทศ

ต้นทาง เพื่อให้อาศัยอยู่ในประเทศต้นทาง 

โดยไม่อพยพเข้ามาในประเทศไทย

๔. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ ดว้ยการกำาหนด

มาตรการรองรับยุทธศาสตร์ ๒ ระยะ คือ 

มาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวโดยกำาหนดระยะเวลาให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใน ๒ ปี
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ดํำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อคนไทยพลัดถิ่น
เทศบาลตำาบลคลองใหญ่ดำาเนินการร่วมกับ 

อำาเภอคลองใหญ่ ในการจัดทำาและดำาเนินการคืนสัญชาติ

ให้แก่คนไทยพลัดถิ่น โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

พิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติ 

สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมหีนา้ทีใ่นการรบัรอง 

บันทึกการสอบปากคำาผู้ยื่นคำาร้องขอพิสูจน์และรับรอง 

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

ของตนเอง ในเรื่องของการรับรองและยืนยันถึงสถานะ 

ของผูข้อกบัผูท้ีเ่ขา้หลกัเกณฑใ์นการขอสญัชาต ิเชน่ การอยู ่

อาศัยในพื้นที่ในเขตเทศบาลว่าได้อยู่อาศัยตั้งแต่เมื่อใด 

มีบิดา มารดา หรือ ผู้ร่วมสายโลหิตกับผู้ที่เป็นคนไทย 

มาอย่างไรบ้าง มีสายสัมพันธ์กับผู้ที่มีสัญชาติไทยอย่างไร  

ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เทศบาลตำาบล

คลองใหญ่ได้ให้การรับรองกับคนไทยพลัดถิ่นแล้ว จำานวน 

๗๐ ราย (ข้อมูล ณ  วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

และยังคงดำาเนินการสำารวจและดำาเนินการให้กับผู้ยื่น

คำาร้องเพื่อขอสัญชาติอยู่ต่อไป

ได้สัญชาติ  ได้สิทธิ  มีชีวิตอย่างเท่าเทียม
การได้รับสัญชาติ เปรียบเสมือหนทางนำาไปสู่ 

การได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ใน สังคม เช่น 

สิทธิด้านการศึกษา ทำาให้เด็กได้รับสิทธิในการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน สิทธิด้านสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

เบี้ยยังชีพผู้พิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
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บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

82

องค์กรภาครัฐ
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ชื่อองค์กร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ ๗๘/๑๐ หมู่ที่ ๑  ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด ๑  ถนนติวานนท์  ตำาบลตลาด  

 อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐

 โทรศัพท์  ๐ ๒๕๘๒ ๑๒๖๗

 โทรสาร  ๐ ๒๕๘๒ ๑๒๖๖

 E- mail : banpakdeknon@gmail.com

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๖ ประกาศเกียรติคุณ ประเภทการพัฒนาระบบบริหารจัดการในโครงการประกวดหน่วยงาน

ดีเด่น

หากชีวิตไม่มีที่ยืน  ยังมีอีกหนึ่งมือที่คอยช่วยเหลือ
ชีวิตคนเรานั้นต่างเกิดมามีต้นทุนทางสังคม 

ไม่เท่ากัน แม้กระทั่งการได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ 

จากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง  

และคนรักซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะได้รับนั้น 

ยังมีความเหลื่อมล้ำาเกิดขึ้น ทั้งที่ครอบครัวและญาติมิตร 

ควรเป็นหน่วยแรกของสังคมที่คอยช่วยบำาบัดเยียวยา

ยามเมื่อ เรามีปัญหาไม่ ใช่กลายเป็นผู้สร้ างปัญหา 

หรือซ้ำาเติมทับถมเมื่อเราพลั้งพลาดดังตัวอย่างที่ปรากฏ 

ใหเ้หน็ในขา่วอยูบ่อ่ยครัง้ไมว่า่จะเปน็เดก็ถกูคนในครอบครวั

ล่วงละเมิดทางเพศ การตบตีทำาร้ายร่างกายของคน 

ในครอบครัว ภาวการณ์ตั้งครรภ์นอกสมรส ฯลฯ
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แม้ดูเหมือนจะไม่มีหนทางให้ก้าวเดิน แต่ชีวิตนั้นยังไม่สิ้นหนทาง เมื่อสังคมมีปัญหาจึงต้องเยียวยาแก้ไข 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สำานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

เพือ่เปน็สถานทีแ่รกรบั  พกัพงิชัว่คราวสำาหรบัเดก็สตรแีละครอบครวั ซึง่ประสบปญัหาไมส่ามารถอยูร่ว่มกบัครอบครวั

หรือชุมชนได้ด้วยเหตุกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีถูกล่วงละเมิด สตรีที่ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์  

ถูกละเลยทอดทิ้งตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ จำาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟู 

ปรับสภาพ ตามกระบวนการวิชาชีพและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้เด็กและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตในระยะ 

เบื้องต้น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จึงให้บริการก่อนส่งต่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม หรือคืนสู่ 

สังคม ครอบครัวได้ตามปกติดังนี้ 

๑. ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวสำาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา

๒. ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

๓. พัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งต่อหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ

๔. เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราว ข่าวสาร ให้คำาปรึกษาแนะนำา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐)
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หลากหลายชีวิตที่ดูแล  และพักพิงก่อนจากไป
บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  มีกลุ่มเป้าหมายที่ให้การช่วยเหลือดูแลคุ้มครองสิทธิ อยู่ ๓ กลุ่ม คือ  

เด็ก สตรี และครอบครัวโดยดำาเนินการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ ดังนี้

๑. เด็กและเยาวชนที่ต้องการเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช ๒๕๔๖

๒. เดก็  เยาวชน  สตร ี และบคุคลทีป่ระสบปญัหาตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระทำา ดว้ยความรนุแรง

ในครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓. เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลที่ประสบปัญหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พุทธศักราช ๒๕๕๑
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หลายหลากโครงการ มุ่งคุ้มครองและเยียวยา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี มีการจัดโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง 

และพยายามพัฒนาโครงการให้เหมาะสมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อันประกอบด้วย เด็ก สตรี และครอบครัว 

และตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

๑. การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ด้วยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำาผู้นำาทางความคิด

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและโครงการเสริมสร้างบทบาท 

และองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำาทางความคิดในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

๒. การแก้ไขปัญหาการถูกล่อลวง ด้วยการจัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง และโครงการ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (อบรมหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ วัน)

๓. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการจัดโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความรุนแรง และโครงการเสริมสร้างพัฒนา และสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวัง

ความรุนแรงในครอบครัวภาคประชาชน
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นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว บ้านพักเด็ก 

และครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้ปฏิบัติงานเชิงรุก 

เพือ่ปกปอ้ง และคุม้ครอง ผูป้ระสบปญัหา ดงัมโีครงการ

ที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ดังนี้

๑. โครงการอาสาประชาบดีเพื่อเสริมสร้าง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเพื่อเสริมสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน 

ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

๒. โครงการ “ฐานขอ้มลูกลุม่เสีย่งตอ่การพลดัหลง

โดยระบบ Biometrics” เพื่อเป็นการป้องกัน

เฝ้าระวัง และติดตามบุคคลสูญหาย เพื่อให้ 

ผู้พลัดหลงกลับคืนครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว 

ถูกต้อง ไม่มีค่าใช้จ่าย
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สํำานกังานสวสัดกิารและค้มุครองแรงงาน 
จังหวัดสมุทรสาคร
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องค์กรภาครัฐ
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ชื่อองค์กร สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง ถนนราษฎร์บรรจบ  แขวงมหาชัย  อำาเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐

 โทรศัพท์  ๐๓๔ ๔๑๓๗๒๙ – ๓๐

 โทรสาร  ๐๓๔ ๔๒๕๙๕๑

 E-mail : samutsakhon@labour.mail.go.th

“บุ คคลมี สิ ทธิ ที่ จ ะทำ � ง �นและเลื อกง�น 

อย่�งเสรี ได้รับก�รคุ้มครองจ�กก�รว่�งง�น มีสิทธิ 

ไดร้บัค�่ตอบแทนเท่�เทยีมกนั  โดยไมม่กี�รเลอืกปฏบิตั ิ

และบุคคลที่ทำ�ง�นมีสิทธิในร�ยได้ซึ่งยุติธรรม มีสิทธิ 

เข�้รว่มและกอ่ตัง้สหภ�พแรงง�นเพือ่คุม้ครองประโยชน์

ของตน” ถือเป็นหลักการสำาคัญ ๑ ใน ๓๐ ของปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมเป็น 

ภาคคีวรตระหนกัและยดึถอืปฏบิตัโิดยไมใ่ชค้วามแตกตา่ง

เรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา  มาเป็นเครื่องมือ

กีดขวางใน การเข้าถึงสิทธิมนุษยชนนั้น

ดั งนั้ น จึ ง เป็ นหน้ าที่ ของรั ฐ ไทยที่ จะต้อง

บริหารจัดการให้ผู้ ใช้แรงงานในทุกระดับชั้นเข้าถึง 

สิทธิด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยก 

ความแตกต่างของวัย เพศ อายุ ศาสนาและเชื้อชาติ 

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึง 

ความสำาคัญต่อสิทธิดังกล่าว จึงได้ปฏิบัติงานทั้งในการ

ปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมความรู้ สิทธิมนุษยชน 

ให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง
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ภารกิจที่ตั้งไว้  เพื่อพิทักษ์สิทธิแรงงาน
การทำางานของสำานักงานฯ ได้ปฏิบัติสอดคล้อง

กับภารกิจของกระทรวงแรงงานภายใต้หลักการ 

แห่งสิทธิมนุษยชน โดยมีภารกิจสำาคัญ ๕ ด้าน คือ

๑. ภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน   

๒. ภารกิจด้านความปลอดภัยในการทำางาน

๓. ภารกิจด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ

แรงงาน

๔. ภารกิจด้านการพัฒนามาตรฐานแรงงาน

๕. ภารกิจด้านวิชาการ

ประสบการณ์/ผลงานด้านสิทธิมนุษยชน
จากภารกิจการทำางานทั้ง ๕ ด้าน ได้กลายเป็น

กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

๑. การส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่

นายจ้างและลูกจ้าง สำานักงานฯ ได้ดำาเนิน

การจัดห้องอบรมสิทธิแรงงานต่างด้าว ณ 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวพม่า 

ลาว  กัมพูชา  กรณีพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร  

เพื่อชี้แจงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ให้กับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งดำาเนินการ 

ออกใบอนุญาตทำางาน  

๒. การจดักจิกรรมสง่เสรมิความรูพ้ฒันาศกัยภาพ

ในอาชีพ และด้านสิทธิแรงงาน ให้กลับกลุ่ม
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แรงงานสตรี กลุ่มแรงงานนอกระบบรวมทั้ง 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตรวจ และกำากับ 

ให้สถานประกอบกิจการจัดทำาระบบมาตรฐาน

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย/ 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

๓. การกำากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงาน 

ในระบบและนอกระบบได้รับความรู้และการ

คุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น  

การจัดทำาประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง 

มาตรการกำาหนดการประกอบกิจการประเภท

แปรรูปและเก็บถนอมอาหารทะเล เพื่อแก้ไข

ปญัหาการใชแ้รงงานเดก็ และแรงงานตา่งดา้ว

ที่ผิดกฎหมาย สำาหรับผู้ประกอบกิจการแปรรูป

และเกบ็ถนอมอาหารทะเล  นอกจากนี ้ จดัใหม้ี
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การแตง่ตัง้คณะผูร้บัผดิชอบและคณะตรวจสถานประกอบ

กิจการแปรรูปและเก็บถนอมอาหารทะเลเพื่อเป็นการ 

บูรณาการให้การดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การใชแ้รงงานเดก็ทีผ่ดิกฎหมาย การใชแ้รงงานในลกัษณะ

ค้ามนุษย์และการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

๔. การประสานงานร่วมกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

• สำานักงานฯ ร่วมกับสำานักงานจัดหางานจังหวัด

สมุทรสาครจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 

(MOU) เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำานงความมุ่งมั่น

ร่วมดูแลป้องกันการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย  
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แรงงานบังคับ และแรงงานใน 

รูปแบบการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัด

สมุทรสาคร มีจำานวนสถานประกอบ

กิ จ ก า ร เ ข้ า ร่ ว มลงนามจำ า น วน 

๘๒ แห่ง

• ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่าง 

ประเทศ (ILO) ดำาเนินการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับ 

รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้ าน

แรงงาน โดยการจัดทำาโครงการ 

ต่าง ๆ เช่น โครงการสนับสนุน 

การพัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวัง 

และติดตามสถานการณ์การใช้  

แรงงานเด็กในประเทศไทย (CLM), 

โครงการสำารวจข้อมูลและความ

ตอ้งการขัน้ตอนของเดก็ ลกูแรงงาน

ข้ามชาติและต้นแบบในการคุ้มครอง

เด็กแรงงานข้ ามชาติ ในจั งหวัด

สมุทรสาคร



94

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน

94

องค์กรภาคเอกชน
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ชื่อองค์กร มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงงาน

ที่ตั้ง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

 เลขที่ ๒๕/๑๗-๑๘  หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง 

 ถนนสหกรณ์  อำาเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐

 โทรศัพท์  ๐๓๔ ๔๓๔ ๗๒๖, ๐๘๖ ๑๖๓ ๑๓๙๐

 E-mail : lpnthailand2011@gmail.com, somponglpn@gmail.com

  www.lpnfoundation.com, http://lpn-foundation.org/

วิสัยทัศน์
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นองค์กรด้านแรงงาน ที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คุ้มครองสิทธิความเสมอภาค การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๔๙ Certificate of Participation Award to LPN in 

Recognition of valued participation in a workshop 

on Awareness Raising Regarding Child Protection by 

Save the Children, UNICEF, ECPAT

ปี ๒๕๕๐ ชนะการประกวดโครงการ UNIAP Trafficking Estimates 

Contest. United Nation Inter-agency Project on 

Human Trafficking

ปี ๒๕๕๑ Certificate to LPN in Recognition of valued 

participation in a workshop on Awareness Raising 

Child Protection by Save the Children, UNICEF, ECPAT
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เพราะมีปัญหา  เราจึงอยากแก้ไข
จากสถติแิรงงานตา่งดา้วของสำานกับรหิารแรงงาน

ต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่า 

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้าเมืองถูกกฎหมาย

และผิดกฎหมายมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ 

เมื่อประเทศจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง

ประเทศในอาเซียน รวมทั้งเปิดเสรีทางด้านแรงงาน 

จงึเปน็ทีค่าดวา่จะมแีรงงานจากประเทศตา่ง ๆ  ในอาเซยีน

หลัง่ไหลเขา้มาในตลาดแรงงานของไทยเพิม่ขึน้ทัง้แรงงาน

ที่มีฝีมือ และไม่มีฝีมือ  

ดงันัน้ ปญัหาการละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน สทิธแิรงงาน 

ของแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปัญหา 

การคา้มนษุย ์จงึเปน็ปญัหาทีส่งัคมไทยไมอ่าจหลกีเลีย่งได ้

ยิ่งมีแรงงานข้ามชาติอพยพเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่ ปัญหา 

การเอารดัเอาเปรยีบเพือ่นมนษุยด์ว้ยกนัยิง่ทวคีวามรนุแรง

มากขึน้เทา่นัน้  จากสาเหตดุงักลา่ว  คณะบคุคลทีท่ำางาน

ภาคประชาสงัคมประเดน็แรงงานขา้มชาต ิและเดก็ขา้มชาต ิ

ในจงัหวดัสมทุรสาคร  จงึรวมตวัจดัตัง้ “เครอืขา่ยสง่เสรมิ 

คุณภาพชีวิตแรงงาน” ขึ้นในปี ๒๕๔๗ เพื่อดำาเนินงาน

แก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานย้ายถิ่น ต่อมา 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
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คุณภาพชีวิตแรงงาน” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Labour Rights Promotion Network Foundation หรือ ชื่อย่อว่า

แอลพีเอ็น (LPN)

รวมพลังเครือข่าย  เพื่อเข้าถึง เข้าใจ แก่นแท้ของปัญหา
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เด็กข้ามชาติ คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยง 

ต่อการถูกคุกคามและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและมักตก 

เป็นเหยื่อค้ามนุษย์จากกระบวนการค้ามนุษย์ ดังนั้น การเข้าถึง 

รากเหง้าของปัญหาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกมิติ  เพื่อได้ทิศทาง

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงต้องประสานการทำางาน 

ร่วมกับเครือข่ายหลายภาคส่วน เช่น

๑. การศึกษาวิจัยปัญหาด้านแรงงานข้ามชาติ ร่วมกับ

สถาบันการศึกษา เช่น สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สถาบันวิ จั ยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

(Asian Institute of Technology) หรือ เอไอที และ

มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

๒. การประสานความร่วมมือแก้ ไขปัญหาในประเด็น 

เดก็ขา้มชาตแิละแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย รวมทัง้ 

การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้าย 

การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

รวมถึงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ 

เรียนร่วมกับเด็กในระบบโรงเรียนของรัฐ กรณี จังหวัด

สมุทรสาคร ราชบุรี และสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การ 
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แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การ 

Save the Children, สถานเอกอัครราชทูต

ญีปุ่น่ประจำาประเทศไทย, สถานเอกอคัรราชทตู

สหรฐัประจำาประเทศไทย, UN-ACT, OXFAM 

และร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจเอกชน อาทิ 

สมาคมอาหารแชเ่ยอืกแขง็ไทย (TFFA)  บรษิทั 

ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)  

สมาพนัธผ์ูผ้ลติสนิคา้ประมงไทย (Thai Fishery 

Producers Coalition : TFPC) บริษัท ณรงค์

ซีฟูด จำากัด เป็นต้น

๓. การมีส่วนร่วมกำาหนดทิศทางและแนวทาง

การบริหารจัดการแรงงานและการคุ้มครอง 

ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหา โดยร่วมกับ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนษุย ์กระทรวงแรงงาน กระทรวงการตา่งประเทศ เกีย่วกบักบัการปอ้งกนั ปราบปราม และชว่ยเหลอื 

คุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมร่างบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยแนวทาง

ปฏิบัติร่วมกันในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ภาคกลาง

ตอนล่าง นอกจากนี้ได้มีบทบาทในการเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำารายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย และเป็นคณะทำางานแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกิจการสินค้ากุ้ง ประมง 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง และเกษตรกรรม ของกระทรวงแรงงาน

ขับเคลื่อนอย่างมีจุดหมาย  สู่ปลายทางความเท่าเทียม
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา กับการคลุกคลีกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เด็กข้ามชาติ ทำาให้มูลนิธิฯ 

พยายามพัฒนาการทำางานในหลากหลายรูปแบบ เช่น  

๑. การพฒันากลไกประสานการชว่ยเหลอืและคุม้ครองเยยีวยาผูเ้สยีหายจากการถกูละเมดิสทิธ ิ ในหลากหลาย 



99

รูปแบบ เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานและคดีความ (Labour Center), การจัดตั้งศูนย์ให้ 

ความช่วยเหลือลูกเรือประมง (Seafarers Action Center)

๒. การพฒันาการสง่เสรมิความรูส้ทิธดิา้นแรงงานขา้มชาต ิ เชน่ การจดัการศกึษาแกเ่ดก็ขา้มชาตเิรยีนรว่มกบั

เด็กไทยในระบบโรงเรียนของรัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และราชบุรี   

๓. การพัฒนาเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ระดับชาติ 

และระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยความมุ่งมั่นในการ 

ชว่ยเหลอืใหท้กุคนเขา้ถงึสทิธดิา้นแรงงานอยา่งเทา่เทยีม 

โดยไมแ่บง่แยก ความแตกตา่งของวยั เพศ อาย ุศาสนา

และเชื้อชาติ

๔. การมีส่วนร่วมผลักดันกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านแรงงานข้ามชาติ อาทิ Action Network for 

Migrant (ANM), Migrant Working Group 

(MWG), Anti Human Trafficking Network in 

Thailand (ATN), The Cambodia and Thailand 

Anti-Human Trafficking (CAHT) Network และ 

กำาลังผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแรงงาน 

ข้ามชาติในประเทศไทย Migrant Union Network 

in Thailand (MUNT) ในการประสานการทำางาน 

กบักลุม่แรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย หรอื Community 

Base Organization (CBO)

ปัจจุบัน  มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ 

(LPN) เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยดูงานของสถาบันการศึกษา  

องคก์รพฒันาเอกชน องคก์ารระหวา่งประเทศทัง้ในและตา่งประเทศ 

รวมถึง สื่อมวลชนในและต่างประเทศเช่นกัน
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สภาองค์กรชุมชนตํำาบลคูหาใต้
และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 

อํำาเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

100

องค์กรภาคเอกชน



101

ชื่อองค์กร สภาองค์กรชุมชน ตำาบลคูหาใต้ และ 

 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา  อำาเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

ที่ตั้ง สภาองค์กรชุมชน ตำาบลคูหาใต้

 ๒๐๑  หมู่ ๑๑  ตำาบลคูหาใต้  อำาเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๘๐ 

 โทรศัพท์  ๐๘๑ ๗๓๘ ๒๓๖๓ 

 E-mail :  pluem11@hotmail.com

 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา  อำาเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

 ๖๙/๑  หมู่ ๑  ตำาบลควนรู  อำาเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๘๐

 โทรศัพท์  ๐๘๖ ๙๕๗ ๘๐๘๑ , ๐๘๑ ๖๒๕ ๑๓๑๐

 E-mail :  saanhatyai@gmail.com ,  kowkuha@gmail.com 

เขาคูหา  ภูผามีตํำานาน
“ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก นํำ้า ตกเจ้าฟ้า ภูผามีตํำานาน ประตูผ่านสู่ชายแดน”

นี้เป็นคำาขวัญประจำาอำาเภอรัตภูมิ ที่ประกาศใช้มาอย่าง 

ยาวนานกว่า ๒๐ ปี ซึ่งเป็นการระดมสิ่งสำาคัญที่เป็นจุดเด่น ๆ 

ของอำาเภอรัตภูมิ เข้ามาหนึ่งในนั้นชัดเจนว่า “ภูผามีตำานาน” 

เป็นสิ่งสำาคัญสิ่งหนึ่งที่ได้รับการให้ความสำาคัญจากคนในอำาเภอ 

รัตภูมิ เนื่องด้วยพื้นที่อำาเภอรัตภูมิ มีภูเขาลูกโดด ๕ ภูเขา 

มีเขาจังโหลน, เขาคูหา, เขาจุ้มปะ, เขาตกน้ำา, เขารังเกียจ 

(ปัจจุบันทางการเปลี่ยนชื่อเป็น เขารักเกียรติ) โดยมีมุขปาฐะ 

กล่อมเด็ก บันทึกเล่าต่อ โดย ร.ต.อ.เยื้อง  สมถวิล ประธาน

กลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อ.รัตภูมิ ความว่า
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“ท่านท้าว จังโหลน ผู้รุ่งฟ้า มีเมีย งามเลิศ เฉิดเฉลา     

ชื่อกานดา ตาเพรา เขาคูหา มีบุตร สามองค์ ทรงลักขณา    

ชื่อว่า เขาจุ้มปะ เป็นพี่ชาย ถัดมาแต่นั้น สาวหน้างาม  

ชื่อว่า เขาตกน้ำา งามเฉิดฉาย มีบุตร สุดท้อง เป็นน้องชาย  

ใจร้าย ให้ชื่อ เขารังเกียจ เบียดเสียด พี่น้อง ให้ต้องแค้น  

ถีบพี่ พลัดลง ในคงคา รู้ไปถึงบิดา เขาโกรธแน่น

ท่าวจังโหลน ขับไล่ ไม่ให้อยู่ ไปเป็นคู่ แต่สวน กับควนหัวแหวน  

ฝ่ายควนร ูรู้เรื่อง ให้เคืองแค้น ว่าเจ้าควน หัวแหวน มีผัวใหม่  

จะได้ หรือไม่ได้ ก็ตามใจ ต้องไปบอกควน หินเหล็กไฟ เสียให้รู้”

มุขปาฐะนี้สะท้อนสภาพพื้นที่ในอำาเภอ อำาเภอรัตภูมิ  ที่ทำาให้ต้องหวนคิดถึง

เขาหนิปนู ใหญน่อ้ย ๕ ลกู และอกี ๓ ควน แสดงถงึความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงของชมุชน

หลายพืน้ที ่หลายตำาบลในอำาเภอรตัภมู ิทีส่มัพนัธข์า้มเขตการปกครองทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั 

สภาพแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณข์องพืน้ทีชุ่ม่น้ำาในอดตี  แตท่กุวนันี ้

หากใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ภาพที่ประจักษ์แก่สายตาของ เขาคูหา ว่าโดนกระทำา 

ให้เสียรูปทรงเดิมไป เนื่องมาจากกิจการโรงโม่หิน (เดิม) และการให้สัมปทาน 
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เหมืองหิน (ใหม่) เพื่อส่งออกหินปูนไปประเทศอินเดีย ที่มาพร้อมกับสภาพปัญหามากมายกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา 

ทั้งบ้านเรือนแตกร้าว กว่า ๓๒๖ หลัง แรงสั่นสะเทือน ฝุ่น เสียง เศษหินกระเด็นตกในเขตบ้านและเรือกสวนไร่นา 

สุขภาพ การทำามาหากิน

เมื่ออดีตไม่หวนคืน  แต่ทํำาปัจจุบันให้ดีได้

 ความสัมพันธ์วงในของเขาคูหา ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพัน

กับธรรมชาติ นับแต่มีสัมปทานเหมืองหินในพื้นที่ ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 

เป็นอย่างมากทั้งแง่บวกและแง่ลบ ดังนั้นการรวมกลุ่มเพื่อ 

แลกเปลี่ยนความคิดและแสวงหาหนทางปกป้องทรัพยากร 

และพัฒนาท้องถิ่นจึงก่อให้เกิดองค์กรประชาชนที่สำาคัญขึ้น 

๒ เครือข่าย คือ
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๑. สภาองค์กรชุมชนตำาบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ จังหวัด

สงขลา พัฒนามาจาก “สภาร้อยแปด”

ซึง่เกดิจากการรวมกลุม่ของตวัแทนจากชาวบา้นในตำาบล 

คูหาใต้ และตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิในตำาบลรวมทั้งหมด 

๑๐๘ คน ตอ่มาจงึไดจ้ดแจง้เปน็สภาองคก์รชมุชน ตำาบลคหูาใต้

ในเดอืนมถินุายน ๒๕๕๑  ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน 

๒๕๕๑  จากอำานาจตาม มาตรา ๒๑ (๖)  สภาองค์กรชุมชน

จงึไดด้ำาเนนิการจดัเวทปีรกึษาหารอื เรือ่ง เหมอืงหนิเขาคหูา ที่

ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และถือได้ว่าเป็นเวทีแรก ๆ 

ของประเทศไทยที่จัดโดยสภาองค์กรชุมชนตำาบล ที่เปิดโอกาส 

ให้ประชาชนทีเวทีแสดงความคิดเห็นเรื่องสิทธิของชุมชน 

นอกจากนี้ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนของสภาองค์กร 

ชุมชนฯ คือ โครงการฟื้นวิถีชีวิตชาวนา โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ถา่ยทอดภมูปิญัญาการทำานาแบบภาคใต ้ใหค้นรุน่ลกูหลาน 

ได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของเกษตรกรรมที่ผูกพัน 

กับทรัพยากรในท้องถิ่น

นอกจากการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาและเปิดเวทีปรึกษา 

หารือกรณีระเบิดหินแล้ว สภาองค์กรชุมชนฯ ได้กิจกรรม 

พัฒนาเชื่อมโยงทั้งในและนอกพื้นที่ โดยใช้วิทยุชุมชนเป็น 

ช่องทางสื่อสารหลักในกระบวนการเรียนรู้ ให้ความรู้เรื่อง 

สิทธิชุมชน กฎหมาย ปัญหาทรัพยากร โดยยกระดับการต่อสู้ 

ในรูปแบบเครือข่ายและยกระดับปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน 

ขยายจากชุมชนสู่ระดับจังหวัด



105

๒. เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ 

จ.สงขลา เป็นการรวมตัวของคนอำาเภอรัตภูมิที่ ได้รับ

ผลกระทบ เห็นถึงความสำาคัญและหวงแหนในทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ 

และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา ได้ใช้กระบวนการ

เคลื่อนไหวต่อสู้ เพื่อเรียกร้อง และปกป้องสิทธิชุมชน 

และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
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๑) การร้องเรียน ตามกลไกรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 

๒๕๕๐ ทั้ง นายกรัฐมนตรี, สภาผู้แทนราษฎร์, 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ผู้ตรวจการ

แผ่นดิน รวมถึงกลไกราชการตามสายงานทั้ง

ฝ่ายปกครอง และสำานักงานอุตสาหกรรมฯ

๒) การขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ และ

ท้องถิ่น 

๓) การสื่อสารสาธารณะ ผ่านวิทยุชุมชน วิทยุ 

ท้องถิ่น ข่าวและรายการโทรทัศน์ และ

อินเตอร์เน็ต

๔) เปิดโรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา เพื่อสร้าง 

ความรู้ ทั้งเรื่องสิทธิประชาชน สิทธิชุมชน 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และการแลกเปลี่ยน 
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เรยีนรูข้องคนในชมุชน ซึง่นำาไปสูก่ารทีน่กัเรยีน

ในโรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา ตัดสินใจ 

ยื่นฟ้องร้องกรณีละเมิด และเรียกร้อง 

ค่าเสียหายจากการได้รับผลกระทบ ซึ่งผล 

การพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ได้ให้ บริษัทชดใช้

ค่าเสียหายทั้ง ๒ คดี

๕) แกนนำาเครือข่ายฯ จำานวน ๙ คน ถูกบริษัทฯ 

ฟ้องกรณีที่ทำาให้ผลประกอบการเสียหาย 

จำานวน ๖๔,๗๔๐,๔๘๕ บาท แกนนำาทัง้ ๙ สูค้ด ี

เพื่อพิสูจน์ความจริง อีกหนึ่งปีถัดจากนั้น

บริษัทฯ ขอถอนฟ้อง ทางเครือข่ายฯ จึงฟ้อง

กลับและชนะคดีอีกครั้ง

๖) กิจกรรมการรณรงค์ “เข-รถ สืบสานตำานาน

ภูผา อ.รัตภูมิ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน

ทัว่ไปมสีว่นรว่มในการแสดงออกถงึการอนรุกัษ ์

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

ปัจจุบัน โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในกลไกการขับเคลื่อนของ เครือข่ายฯ ได้มีข้อตกลงกับ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ศูนย์ข้อมูล

ชุมชน(องค์กรพัฒนาเอกชนด้านกฏหมาย) สำานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด ในการพัฒนาหลักสูตรนักกฏหมาย 

เพื่อสังคม และเปิดการเรียนรู้ เรื่อง สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

ในการจัดการ การบำารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ 

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ในพื้นที่ 

ให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป
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สมาคมเครอืขา่ยประมงพืน้บา้นอา่วทา่ศาลา
และเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

108

องค์กรภาคเอกชน
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ชื่อองค์กร สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาและเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา

ที่ตั้ง สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านท่าศาลา

 ๔๙  หมู่ที่ ๖  ตำาบลท่าศาลา  อำาเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐ 

 โทรศัพท์  ๐๘๓ ๑๐๓ ๒๗๒๗ 

      เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา

 ๑๒๕/๒  หมู่ ๑๒  ตำาบลรักษ์อุทิศ  ถนนท่าศาลา-นบพิตำา  ตำาบลท่าศาลา  

 อำาเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐

 โทรศัพท์  ๐๘๓ ๑๐๓ ๒๗๒๗

อ่าวท่าศาลา อ่าวทองคํำา ของคนนคร
อ่าวท่าศาลามีระบบนิเวศน์ที่มีความพิเศษเฉพาะที ่

ทำาให้เกิดสัตว์น้ำานานาชนิดและมีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย จนคนในพื้นที่ 

กล่าวว่า “ออกทะเลจับปูได้กินปู ลงอวนปลาได้กินปลา”  

รวมถึงยังมีการส่งออกกั้งอาหารทะเลโด่งดังไปทั่วโลก”   

และหากเราไดฟ้งับางสว่นจากบทเพลง “นทิานอา่วทองคำา”   

ซึ่งแต่งขึ้นโดยศิลปินวง ‘Hope Family’ “…จะฟังกันไหม 

นิทานใต้แสงดาว เป็นเรื่องเป็นราว ของพี่น้องชาวเล 

จะรู้กันไหม เมื่อลมหวนซวนเซ มือใครไกวเปล จากทะเล 

ถึงภูผา จะฟังกันไหม นิทานท่าศาลา สืบโยดย่านมา 

ในอ่าวทองคำา…” ยิ่งตอกย้ำาว่าอ่าวท่าศาลา จังหวัด

นครศรธีรรมราช  เปน็แหลง่ผลติอาหารสำาคญัของประเทศ

จนได้รับการขนานนามว่า “อ่าวทองคำา” ได้เป็นอย่างดี
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หลายช่วงปีที่หยัดสู้ กับนานานับปัญหา
เบื้องหลังความภาคภูมิใจของชาวท่าศาลาทุกวันนี้ ต้องผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนาน จากปัจจัย ๓ ปัญหาหลัก

ที่คุกคามในพื้นที่  คือ ๑. เรือคลาดหอยลาย ๒. โรงไฟฟ้าถ่านหิน  และ ๓. บริษัทพลังงานยักษ์ข้ามชาติ  การรวมตัว 

ของเครือข่ายจึงก่อเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับพื้นที่  โดยเครือข่ายที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนงาน 

ให้บรรลุผล  มี ๒ เครือข่ายสำาคัญ  ได้แก่

๑. สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา มีพัฒนาการการร่วมกลุ่มมาจาก กลุ่มประมงพื้นบ้าน

ในปี ๒๕๔๕  เพื่อรณรงค์การทำาประมงแบบอนุรักษ์ และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชายฝั่งจากองค์กรต่าง ๆ 

เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่  ปี ๒๕๕๐ ก่อตั้งเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา  โดยเป็นการรวมตัวของ ๔ หมู่บ้าน

ชายทะเล ต่อมาได้ร่วมมือกับเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าในปี ๒๕๕๓ และในปี ๒๕๕๕ ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมชื่อ 

“สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา”

 การดำาเนินกิจกรรมของสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลามีความหลากหลายตามบริบท 

ของแต่ละหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (ปักโป๊ะ, ธนาคารปูม้า)  การสร้างแนวเขต 

หวงหา้มการทำาประมงผดิกฎหมาย  การจดัทำาปะการงัเทยีม 

จากล้อรถยนต์ การปลูกป่าชายเลนเครือข่ายวิทยุ 

และเฝ้าระวังทางทะเล การร่วมผลักดันนโยบายการใช้

ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ เช่น การขยายเขตอนุรักษ์จาก 

๓ กิโลเมตร เป็น ๕.๔ กิโลเมตร  การห้ามทำาการประมง

หอยลาย ในเขต ๑๒ ไมล์ทะเล 

 นอกจากการดำาเนินการดังกล่าวแล้ว สมาคม 

เครอืขา่ยประมงพืน้บา้นอา่วทา่ศาลา มผีลการดำาเนนิงาน

ที่สำาคัญ อีกหลายประการ คือ

• ใช้กระบวนการออกกฎกติกาของชุมชน 

ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง 

และเฝ้าระวังชายฝั่งจากเรือประมงพาณิชย์

ที่ผิดกฎหมาย และสามารถออก “ข้อบัญญัติ
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ท้องถิ่นทางทะเล” เป็น องค์การบริหาร

สว่นตำาบลแรก ของประเทศไทย โดยใช ้ พ.ร.บ. 

การกระจายอำานาจป ี๒๕๔๒ และ รฐัธรรมนญู

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ 

และ ๒๙๐ และบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน

• ใชก้ระบวนการ “การประเมนิผลกระทบสขุภาพ

โดยชุมชน” (CHIA) ในการจัดทำาข้อมูล

งานวิจัยของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการ 

ยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ควบคู่กับการ จัดทำา อีไอเอ ของบริษัท 

ขนาดใหญ่  จนผลงาน เป็ นที่ ป ร ะจั กษ์  

และยอมรับของประเทศ

• ได้รับการผลักดัน ให้เป็นพื้นที่มีความจำาเพาะ

ตอ่ระบบนเิวศ ตามพรบ.สิง่แวดลอ้ม ป ี๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๓ โดยสำานักงานนโยบายและแผน 

(สผ.) เพื่อเป็นพื้นที่คุ้มครองด้านการผลิต

อาหาร ปัจจุบันอยู่ในกระบวนทำารายละเอียด 

พร้อมกับ ๑๒ พื้นที่ทั่วประเทศ

• ศกึษาวจิยัการจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากร

ชายฝั่ง จนข้อมูลได้รับการยอมรับทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ จนอ่าวแห่งนี้ ถูกขนาน

นามวา่ “อา่วทองคำา” และเปน็พืน้ทีผ่ลติอาหาร

ที่สำาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ



112

๒. เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา เกิดจาก

การรวมตัวจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีจิตอาสา หลากหลาย

สาขาอาชีพแห่งบ้านตะเคียนดำา ตำาบลท่าขึ้น ภายใต้ชื่อ 

“กลุ่มรักษ์บ้านเกิดตะเคียนดำา”

กอ่นจะยกระดบัเปน็เครอืขา่ยรกัษบ์า้นเกดิทา่ศาลา

ในเวลาตอ่มา  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปกปอ้งผนืแผน่ดนิ 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลัง  โดยมีจุดยืน 

ในการเคลือ่นไหวชดัเจน คอื “เราไมเ่อาโรงไฟฟา้ถา่นหนิ” 

เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลามีการขับเคลื่อนงาน 

ในรปูแบบตา่ง ๆ  ตามจติสำานกึและศกัยภาพของแตล่ะคน 

แต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งระดมทุนและจัดหางบประมาณ 

ดว้ยตวัเอง  ตัง้แตป่ ี๒๕๕๒  ตลอดระยะเวลาเครอืขา่ย

รักษ์บ้านเกิดท่าศาลาได้มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครอง

ทรัพยากรของท้องถิ่น ปรากฏให้เห็นชัดเจน  ดังนี้

• ผลกัดนัใหอ้ตัลกัษณข์องทา่ศาลาเปน็ทีย่อมรบั

แก่สาธารณชน จนสามารถหยิบเป็นเทศกาล

ประจำาปีของอำาเภอ ในชื่อว่า “เทศกาล

รวมพลคนกินปลา และของดีท่าศาลาเมือง

น่าอยู่” และมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน

• ผลักดันให้เกิดการลงนามในสัญญาประชาคม 

ว่าด้วย “การไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน” จาก

ตัวแทนข้าราชการฝ่ายปกครอง คือ นายก

องค์การบริหารส่วนตำาบล สมาชิกสภา 

จังหวัด ข้าราชการฝ่ายปกครอง และ
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ตัวแทนส่วนท้องถิ่นอำาเภอท่าศาลาครบทั้ง 

๑๐ ตำาบล และอำาเภอใกล้เคียงที่มีตำาบล

ตดิตอ่อำาเภอทา่ศาลา  รวมทัง้สิน้ ๒๘ องคก์ร  

พร้อมด้วยประชาชนจำานวน ๓๐,๐๐๐ คน  

เปน็ผลใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช

มีคำาสั่งให้ยุติการดำาเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ในพื้นที่ 

• คัดค้านโครงการท่าเรือสนับสนุนการขุดเจาะ

ปิโตรเลียมในอ่าวไทยของบริษัท เชฟรอน 

ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำากัด จนบริษัท

ประกาศยุติโครงการ
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รายการนักข่าวพลเมือง 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

องค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
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ชื่อองต์กร รายการนักข่าวพลเมือง

ที่ตั้ง สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

 อาคารสำานักงานใหญ่  เลขที่ ๑๔๕  ถนนวิภาวดี-รังสิต

 แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐

 โทรศัพท์  ๐ ๒๗๙๐ ๒๐๐๐

 โทรสาร  ๐ ๒๗๙๐ ๒๐๒๐

โอกาสสื่อสาร…ว่าด้วยเรื่องของพลเมือง
นับจากมี “ไทยพีบีเอส” สื่อสาธารณะแห่งแรก

ของประเทศไทยเกิดขึ้น แนวคิดเรื่องของการเปิดให้

พลเมืองได้สามารถสื่อสาร ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมบน

หน้าจอผ่านรายการ “นักข่าวพลเมือง” และเป็นแนวทาง

การทำางานของไทยพีบีเอสอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

สะท้อนการยืดหยัดแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการ 

ทำาหน้าที่สื่อสาธารณะ

“นักข่าวพลเมือง” รายการที่เปิดพื้นที่หน้าจอ

ของไทยพีบีเอสให้พลเมืองทุกระดับ ได้สามารถร่วม 

รับผิดชอบสังคมด้วยการสื่อสารประเด็นสาธารณะ 

ผ่านมุมมองของพวกเขาได้ด้วยตนเอง ปรากฏเป็น 

แง่มุมข่ าวและเรื่ อง เล่ าที่ เผยแพร่ ไปทั่ วประเทศ 

การลุกขึ้นมาสื่อสารโดยมีจิตสาธารณะ ไม่มีค่าตอบแทน

ของนักข่าวพลเมืองเป็นการสะท้อนถึงการแสดงออกถึง
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สิทธิพื้นฐานของการสื่อสารของประชาชนซึ่งถือเป็น 

การแสดงถึงของประชาธิปไตยทางการสื่อสารที่เป็น 

รูปธรรม

ประเด็นที่นักข่าวพลเมืองเลือกมานำาเสนอ 

อยู่บนพื้นฐานข้อมูลและมุมมองจากพื้นที่ ที่พลเมือง 

จิตอาสาลุ กขึ้ นมาพัฒนาแง่มุ มของการสื่ อสาร 

เมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งที่สังคมควรได้รับรู้ เข้าใจ 

และเห็นถึงสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขและสามารถต่อยอด

ขยายประเด็นสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับสื่อในวิชาชีพได้ 

ไม่ว่าจะเป็นช่วงข่าวหลัก หรือรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของไทยพีบีเอส ซึ่งที่ผ่านมาประเด็นที่นำาเสนอผ่านมุม

มองของนักข่าวพลเมืองมีความหลากหลาย รวมถึง

ประเด็นที่ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของการต้องเข้าใจถึง

มิติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และความหลากหลาย

ในสังคม นอกจากนั้นทักษะด้านการสื่อสารที่พลเมือง 

ที่ได้พัฒนาขึ้นมาร่วมกันยังทำาให้เข้าใจแนวคิดของ 

การทำาสื่อที่รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถสื่อสาร 

ในช่องทางอื่นได้อีกหลากระดับ 

ทั้งนี้ ไทยพีบีเอส มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่พัฒนา

ศักยภาพของพลเมืองให้สื่อสารและยกระดับการผลิต

สื่อร่วมกับไทยพีบีเอส คือสำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ 

เริ่มออกแบบกระบวนการฝึกอบรม และเริ่มฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๒ 

โดยมีนักข่าวพลเมืองซึ่งเป็นชาวบ้าน และผู้สนใจด้าน 
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การสื่อสารจากหลากหลายพื้นที่จำานวน ๔๐ คน 

ก่อนขยายการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ 

เครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ เพื่อให้เกิดนักข่าว

พลเมืองที่สมัครใจรับหน้าที่ดังกล่าวทั่วทุกภาค และ 

ทกุกลุม่สงัคม จนถงึปจัจบุนั เชน่  กลุม่เยาวชน  ผูพ้กิาร  

นักศึกษา ชาวบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ผลิตสื่อ 

และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังมีการยกระดับ

การพัฒนานักข่าวพลเมืองสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อจาก 

ภาคประชาชนที่มีความเข้าใจมิติอันซับซ้อนของสังคม

เพิ่มขึ้น

โดยการฝึกอบรม “นักข่าวพลเมือง” ตั้งอยู่บน

พื้นฐานที่มั่นใจว่า ประชาชนมีสิทธิสื่อสารและสามารถ

สือ่สารไดห้ากเขา้ใจหลกัของการจบัประเดน็ การเลา่เรือ่ง 

การถ่ายภาพและหลักจริยธรรมในการสื่อสาร ดังนั้น 

“นักข่าวพลเมือง” ในนิยามของการทำางานร่วมกับ 

ThaiPBS ไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตหน้าจอ แต่ยังเป็น 

กระบวนการเสริมสร้างพลังให้พลเมืองตระหนักถึง

การสื่อสารด้วยตนเอง และร่วมรับผิดชอบสังคมด้วย

การตรวจสอบ ดูแล แบ่งปันเรื่องราวอย่างมีจิตสำานึก

สาธารณะร่วมกัน
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วงดนตรี โฮป แฟมิลี่
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ชื่อองต์กร วงดนตรี โฮป แฟมิลี่

ผู้ก่อตั้ง สุเทพ ถวัลย์วิวัฒนกุล และบุษปรัชต์ ถวัลย์วิวัฒนกุล

ที่อยู่ ๒/๒๖๔  หมู่ ๑  ถนนสุขาภิบาล ๕  ซอย ๙๒  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๒๐

 โทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๖๗ ๙๙๙๙

    

ผู้บรรเลงบทเพลงแห่งความหวัง

โฮป แฟมิลี่ เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิต ก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์ทางการเมือง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ โดยสองสามี

ภรรยา ‘สุเทพ’ และ ‘บุษปรัชต์’ ถวัลย์วิวัฒนกุล และน้องชายคนเล็กของบุษปรัชต์ ซึ่งป่วยเป็นโปลิโอ 

โดยมีแนวคิด ใช้บทเพลงเป็นสื่อสร้าง 

ความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคม แรกเริ่มเดิมที 

ใช้ชื่อว่า วงโฮป (Hope) โดยที่โฮปในความหมาย 

ของสุเทพ คือความหวังที่อยากจะเห็นอาชีพ 

นักดนตรี เป็นที่ยอมรับของสังคม ส่วนโฮป 

ในความหมายของบุษปรัชต์ คือความหวังที่อยาก 

จะเห็นสังคมดีขึ้น และด้วยพื้นฐานทางครอบครัว 

ของทั้ งสุ เทพและคุณบุษปรัชต์ที่ เติบโตมาใน 

ครอบครัวที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่อุดมการณ์ทาง

สังคม ชีวิตตรงกัน คือ สิ่งสำาคัญที่สุด ที่จะนำาพา

สังคมให้ดีขึ้นได้ เราต้องหันกลับมาให้ความสำาคัญ

กับคำาว่า รักในครอบครัว ทำาให้มุมมองแนวคิด 

ในการแต่งเพลงของทั้งคู่ถูกสื่อความหมายออกมา 

ในมุมของความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว 
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การช่วยเหลือและสร้างกำาลังใจ ให้แก่คนในสังคม 

และเนื่องจากทั้งสุเทพและบุษปรัชต์ ให้ความสำาคัญ

กับครอบครัวก่อนสิ่งอื่นใดรวมทั้งต้องการให้ลูกสาว 

ทั้งสองคนเติบโตขึ้นอย่างแข่งแกร่ง มีทัศนคติที่ดี 

และมีหัวใจที่รู้จักให้ ประกอบกับความรักในบทเพลง 

และทัศนคติต่อสังคม ที่ตรงกันทำาให้ลูกสาวทั้งสองคน

เขา้มารว่มวง กลายเปน็ครอบครวัดนตร ีและเปลีย่นชือ่ 

เดิมจากวง โฮป (Hope) มาเป็น วงโฮป แฟมิลี่ (Hope 

family) และนั่นทำาให้วงโฮป แฟมิลี่ ได้รับความนิยม 

จากผู้ฟังมากยิ่งขึ้นไปอีก

สรา้งความคดิ ความด ี ไปพรอ้มเสยีงดนตรี
 วงโฮป แฟมิลี่จะไปแสดงดนตรีตามที่ต่างๆ

ทั้งกิจกรรมชุมชน กิจกรรมของนักศึกษา และที่มี 

ผู้ว่าจ้างมา อีกกิจกรรมที่ โฮป แฟมิลี่ได้จัดทำาขึ้น 

ภายใต้แนวคิด เยาวชน ดนตรี และสิ่งแวดล้อม 

(ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรา้งเสรมิสขุภาพ) (สสส.) กค็อื คา่ยเยาวชนดนตร ี

ซึ่งรณรงค์ เรื่องการสนใจสังคมส่วนรวม และตระหนัก

ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เพลงเป็นกุญแจสำาคัญ 

ในการชักจูงเยาวชนให้ห่างจากเหล้าและบุหรี่ โดยใช้ 

ดนตรีเป็นสื่อกระตุ้นจิตสำานึก สร้างสรรค์ความดี 

ผ่านบทเพลงโดยจัดทำาเป็นโครงการสัญจรไปตาม 

โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสังคมส่วนรวมและพัฒนาเยาวชนคนหนุ่มสาว 
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ทางปัญญาด้วย เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าการทำาค่าย 

เยาวชนดนตรี สามารถสร้างได้มากกว่าความสุข 

และสามารถกระตุ้นต่อมจินตนาการได้ เพราะดนตรี 

ฟังแค่เสียงก็ทำาให้เกิดความสุขได้แล้ว ยิ่งถ้าเป็นดนตรี

ที่มีเนื้อหาที่ดี ๆ ด้วยก็ยิ่งดีไปใหญ่ เพราะมันสามารถ

สร้างคนได้

“เราจึงทำาโครงการสัญจรไปตามโรงเรียน 

ทั่วประเทศ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของสังคมผ่าน 

บทเพลง ต่อเนื่องมา ๖ ปีแล้ว” ทั้งนี้พวกเขายังกล่าว

อีกว่า ในอนาคตไม่ว่าครอบครัวดนตรีอย่าง โฮป 

แฟมิลี่  จะต้องปรับกระบวนท่าเพื่อสอดรับการ 

เปลี่ยนแปลงในด้านไหน ทั้งสุเทพและบุษปรัชต์ก็ได้ 

กล่าวย้ำาว่า “ถึงอย่างไรเราก็ไม่ทิ้งปัญหาบ้านเมือง”

จึงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นครอบครัวแห่งความ 

เสียสละ ความหวัง  เป็นเบื้องหลังที่คอยสนับสนุน 

ให้คนในประเทศมีจิตสำานึกเพื่อส่วนรวมผ่านบทเพลง

แห่งความรัก
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ชื่อองค์กร สถานีวิทยุ จส.100

รูปแบบ สถานีวิทยุ จส.100 เป็นสถานีวิทยุที่มีการนำาเสนอข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ซึ่งสามารถทดแทนการได้รับข่าวสารของประชาชน จากสื่ออื่น ๆ ได้

การกระจายเสียง ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางสถานีวิทยุ FM 100 Mhz.

ที่ตั้ง บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำากัด

 ๑๔๐๐ อาคารตึกไทย ชั้น ๕ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย

 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

 โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๐ ๓๑๐๐-๘

 E-mail : www.js.100.com

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปี ๒๕๕๐ ได้รับโล่พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติคุณ ผู้ทำาคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำาบากที่

ประพฤติตนดีเด่นประเภทสื่อที่นำาเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำาบาก 

ของสำานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ กระทรวง 

ก า รพัฒน า สั ง ค ม แล ะค ว า มมั่ น ค ง 

ของมนุษย์

ปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ

ที่สร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติ 

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป 

สาขาพัฒนาสังคมของคณะกรรมการ

เอกลักษณ์ของชาติ
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ด้วยใจ...คอยเป็นสื่อกลางประสานรัฐกับประชาชน
สถานีวิทยุ จส.100 “วิทยุข่าวสารและการจราจร” ได้ก่อตั้งขึ้น ๒ กันยายน ๒๕๓๔ ภายใต้คำาขวัญซึ่งถือเป็น

หัวใจของคนทำางานทุกคนว่า “ด้วยใจเพื่อสังคม” เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับคนทุกระดับในสังคมทั้งการรายงานข่าวสาร

และการจราจร รวมถงึปญัหาอืน่ ๆ  ในสงัคมกรงุเทพฯ เชน่ การรอ้งเรยีนปญัหาของสาธารณปูโภคและความชว่ยเหลอื 

ในด้านอื่น ๆ อันสืบเนื่องจากการเติบโตอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร 

ในกรุงเทพฯ มีผลทำาให้ภาครัฐไม่สามารถขยายการให้บริการต่าง ๆ ได้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 

ในสังคมเมือง

ลำาพังเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคน 

ในสังคมและต้องมีความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีการ “ติดต่อสื่อสาร” 

กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจของคนในสังคม  สื่อกลางในการติดต่อ 

สื่อสารนี้ หากขาดกระบวนการที่ถูกต้องและการบริหารที่ดีเพียงพอจะประสบปัญหาในการประสานความเข้าใจ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ “บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำากัด” เล็งเห็นถึงความสำาคัญนี้จึงใช้ประสบการณ์
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ที่ผ่านมาผนวกกับความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเข้าเป็น 

สื่อกลางที่จะประสานระหว่างรัฐกับประชาชน รูปแบบของรายการจะให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในรายการค่อนข้างมาก ประชาชนเปรียบเสมือนเป็นนักข่าวอิสระของ 

“จส.100” ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง สามารถเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงาน

ราชการตรวจสอบสังคม เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังมีส่วนช่วยกระตุ้นจิตสำานึกของคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 

และรักษากฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมมากขึ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างรายการจะมีการเสนอข่าวจาก “ศูนย์ข่าวแปซิฟิค” ซึ่งจะ 

รายงานสถานการณ์สำาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับในกรณ ี

ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์ที่ประชาชนกำาลังสนใจก็จะมีรายงานแทรก

ในทนัททีีไ่ดร้บัขา่วสารนัน้มาในทกุชว่งรายการ เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบความเคลือ่นไหว

ของข่าวสารตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว

ช่องทางส่งเสียงเรื่องข่าว
ตลอดระยะเวลาการดำาเนนิงาน สถานวีทิย ุจส.100 ไดเ้ปน็สือ่กลางตดิตอ่บคุคล 

หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีช่ว่ยเหลอืปอ้งกนัปญัหาอาชญากรรม ปญัหาการจราจร 

หรือปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ให้กับผู้คนเป็นจำานวนมาก โดยมีกระบวนการ

ทำางานในแต่ละด้านดังนี้

ศูนย์ข่าวจราจร จส.100 : ผูส้ือ่ขา่ว จส.100 จะตดิตามรายงานสภาพการจราจร 

จากกองบังคับการตำารวจจราจร (บก.02) ซึ่งดู 

สภาพการจราจร (แบบ Real time) จากกล้อง 

วงจรปิดตามแยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าว จส.100 : ติดตามเหตุการณ์ ข่าวสารที่อยู่ ในความสนใจ

ของประชาชน
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ผู้สื่อข่าวอิสระ : ผู้ที่รายงานเหตุการณ์ที่พบเห็นตามท้องถนน ซึ่งมาจากผู้ฟังทั่วไป หรือสมาชิก

จส.100 ที่เดินทางไปทั่วประเทศ

ช่องทางทางโซเชียลมีเดีย : ปัจจุบัน จส.100 เปิดช่องทางให้ผู้ฟังสามารถ ส่งข่าว ส่งข้อมูล และติดตาม

เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทาง twitter, www.js100.com และ facebook 
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คํำาสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ ๑๕/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจํำาป ี๒๕๕๗

ดว้ยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิหน็สมควรมอบรางวลับคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ ด้านการส่งเสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗ เพ่ือยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคณุบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงาน 

ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้ เพื่อสร้างขวัญ กำาลังใจให้แก่บุคคลและ

องค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผย

แพร่ประวัติ ผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัล ให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน

เห็นความสำาคัญ และปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน

ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานดงักลา่วสำาเรจ็ลลุว่งไปดว้ยความเรยีบรอ้ย อาศยัอำานาจตามความในพระราชบญัญตัิ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕(๙) ประกอบกบัมตคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ

ในคราวประชุมด้านบริหารครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ประจำาปี ๒๕๕๗ โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ดังนี้

ภาคผนวก
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๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ นายแท้จริง  ศิริพานิช ประธานอนกุรรมการ

 ๑.๒ นายปริญญา  ศิริสารการ อนุกรรมการ

 ๑.๓ นางวิสา  เบ็ญจะมโน อนุกรรมการ

 ๑.๔ นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุกรรมการ

 ๑.๕ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๖ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๘ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๙ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๑ ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๒ นายกสภาทนายความ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๓ ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

 ๑.๑๔ ผู้ประสานงานโครงการ CEDAW และการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง อนุกรรมการ

  ประเทศไทย หรือผู้แทน

 ๑.๑๕ ผู้อำานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ อนุกรรมการ

  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หรือผู้แทน

 ๑.๑๖ ผู้อำานวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๗ ผู้อำานวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๘ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๑๙ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๒๐ ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 ๑.๒๑ นางจินตนา  ณ ระนอง ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย อนุกรรมการ

 ๑.๒๒ ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อนุกรรมการและ  

 เลขานุการ
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 ๑.๒๓ นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๒๔ นางจามรี  ม่วงพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๒๕ นางสาวจิราพร  อาจเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำานาจหน้าที่

 ๒.๑ กำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการ กระบวนการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสินบุคคลและองค์กร 

ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗

 ๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานที่เกี่ยวข้องของบุคคลและองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ 

การคัดเลือก

 ๒.๓ พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลงานเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดให้ 

เป็นผู้ได้รับรางวัล กำาหนดรางวัลที่ควรให้ได้รับ และรายงานสรุปผลเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เพื่อพิจารณา

 ๒.๔ ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าการดำาเนินการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 (ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์)

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ขอเชญิรว่มเสนอชือ่บคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน เขา้รบัรางวลั 

เพื่อเป็นกำาลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนัก 

และเห็นความสำาคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กรอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
๑. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

มีความมุ่งมั่นในการทำางาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำาบาก ทั้งนี้ การดำาเนินการส่งเสริม ปกป้อง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒. เปน็บคุคลหรอืองคก์รทีม่ผีลการดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชนอยา่งเปน็รปูธรรม ซึง่มคีณุคา่ตอ่การเสรมิสรา้ง 

ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชนและสังคม

๓. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถเป็นกำาลังใจและเป็นแรงบันดาลใจ 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม

๔. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลการดำาเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม

๕. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีแนวทางการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชน

๖. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคมที่

เป็นธรรมและยั่งยืน

๗. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจํำาปี  ๒๕๕๗
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ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณา ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง

เปน็อนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่พจิารณาคดัเลอืกบคุคลและองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้งและคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน ประจำาปี ๒๕๕๗ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

รางวัลที่ได้รับ บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 

๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งรางวัลเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. ประเภทบุคคล ประกอบด้วย

   ๑) บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

   ๒) เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

   ๓) บุคคลภาคสื่อมวลชน  (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

 ๒. ประเภทองค์กร ประกอบด้วย

   ๑) ภาครัฐ (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

   ๒) ภาคเอกชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

   ๓) สื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

หมายเหต ุ “เด็กและเยาวชน” ให้หมายรวมถึง เด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร สภา สโมสร 

 “บุคคลภาคสื่อมวลชน” ให้หมายรวมถึง ผู้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร 

 “องค์กรภาครัฐ” ให้หมายรวมถึง องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 “องค์กรภาคเอกชน” ให้หมายรวมถึง วัด สำานักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์ คริสตจักร และกลุ่มชาวบ้าน

 ที่รวมตัวกัน

 “สื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” ให้หมายรวมถึง สถานีวิทยุ รายการวิทยุ
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ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

เนือ่งจากในการสง่เสรมิและปกปอ้งคุม้ครองสทิธมินษุยชนในชว่งหลายสบิปทีีผ่า่นมา นกัสทิธมินษุยชนไมว่า่จะเปน็

บุคคล กลุ่ม และองค์กรจำานวนไม่น้อยถูกข่มขู่ คุกคาม ถูกกักขัง คุมขัง และถูกทำาร้าย ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย 

องค์การสหประชาชาติ จึงออกปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน เพื่อให้รัฐ ประเทศต่าง ๆ ยึดถือดังมีชื่อเต็มว่า 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ของสังคมที่ส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Group and Organs of 

Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) 

หรือรู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่า ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Declaration on Human Rights Defenders) 

ได้รับการรับรองโดยฉันทามติจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยที่ ๕๓ เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๘ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อคุ้มครององค์การ เอกชนหรือบุคคลที่ทำางานในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมักเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกคุมคาม 

และละเมิดสิทธิเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

ร่างปฏิญญาใช้เวลาการเจรจานานกว่า ๑๓ ปี โดยสหประชาชาติได้รับรองร่างดังกล่าวเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๘ 

ปฏิญญาประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และ ๒๐ มาตรา มีสาระสำาคัญ ดังนี้

๑) การประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคน กลุ่ม และ/หรือองค์กรทางสังคม ว่ามีสิทธ ิ

ที่จะรวมกลุ่มโดยสันติ จัดตั้งและเข้าร่วมในองค์การเอกชนหรือสมาคมด้านสิทธิมนุษยชน มีสิทธิที่จะ

แสดงความเหน็ เขา้รว่มในการรบัทราบ และเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร และดำาเนนิการใหส้าธารณชนสนใจ 

ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสิทธิในการรับและใช้เงินจากการบริจาคเพื่อกิจกรรมด้านสิทธิ 

มนุษยชน สิทธิในการร้องเรียนและรับการเยียวยาเมื่อถูกละเมิด

๒) รัฐมีความรับผิดชอบในเบื้องแรกและถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในปฏิญญา 

และต้องดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย ทางศาล ทางบริหาร และอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองผู้พิทักษ์ 

สิทธิมนุษยชนจากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การกดดัน หรือการกระทำาตามอำาเภอใจใด ๆ 
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ต่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ที่ได้ดำาเนินการโดยชอบธรรมที่จะพิทักษ์หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ได้ 

ดำาเนินการโดยชอบธรรมที่จะพิทักษ์หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

หลังการรับรองปฏิญญา ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนพเิศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

(Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defenders) เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยมีหน้าที่ 

ดังนี้

๑) รวบรวม ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลสถานการณ์ของ “ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน” ทั้งที่เป็นบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลที่ทำาหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒) สร้างความร่วมมือและติดต่อกับรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามปฏิญญา

๓) ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการคุม้ครองผูพ้ทิกัษส์ทิธมินษุยชน รวมทัง้การปฏบิตัหินา้ทีข่องผูแ้ทน

พิเศษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทัง้นี ้ผูแ้ทนพเิศษสามารถรบัและตรวจสอบคำารอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิผูพ้ทิกัษส์ทิธมินษุยชนได ้โดยคำารอ้งเรยีน 

ต้องระบุรายละเอียดข้อมูลของผู้ถูกละเมิด การละเมิด และผู้ถูกละเมิด รวมทั้งต้องดำาเนินการเรียกร้องความเป็น

ธรรมจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และหลังจากการร้องเรียนแล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้อง

เรียนไปยังผู้แทนพิเศษอีกได้

ในรายงานของผูแ้ทนพเิศษฯ คนแรกคอืนางฮนิา จลิาน ี(Hina Jilani) ชาวปากสีถาน ทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุสมชัชา

ใหญ่สหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๑ ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๔ เรื่องหลัก คือ

๑) การข่มขู่หรือทำาร้ายผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยที่ผู้กระทำาการข่มขู่หรือทำาร้ายยังสามารถลอยนวลอยู่ได้ 

หรือไม่ต้องรับโทษใด ๆ (Culture of Impunity) โดยพบว่าการข่มขู่ หรือทำาร้ายผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

ทั้งจากองค์กรของรัฐ และกลุ่มเอกชนต่าง ๆ โดยรัฐบาลหลายประเทศมิได้ดำาเนินการใด ๆ หรือละเลย

ดำาเนินการสืบสวนเมื่อได้รับรายงานหรือเมื่อเกิดการสังหาร ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษ ฯ เห็นว่าทางการเมือง 

เป็นปัจจัยสำาคัญที่เป็นสาเหตุของการคุกคาม ทำาร้ายผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

๒) การขดัขวางโดยใชม้าตรการทางกฎหมาย รายงานระบวุา่ ผูพ้ทิกัษส์ทิธมินษุยชนมกัถกูทางการใชม้าตรการ 

ทางกฎหมายดำาเนินการมากขึ้น  โดยเฉพาะจากการใช้กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง 
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รวมทัง้การควบคมุ เสรภีาพในการชมุนมุ การแสดงความคดิเหน็ แมจ้ะเปน็การใหค้วามเหน็ในเชงิวชิาการ 

ก็ตาม

๓) การถูกคุกคามจากหน่วยข่าวกรอง ผู้เสนอรายงานพิเศษฯ มักได้คำาร้องเรียนว่า ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

ถูกติดตาม คุกคาม ละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ทำางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตรวจและ

ดกัฟงัการตดิตอ่สือ่สาร รวมทัง้การถกูขม่ขูจ่ากหนว่ยขา่วกรองของรฐั ทัง้จากฝา่ยพลเรอืนและฝา่ยทหาร

๔) การโฆษณาชวนเชื่อหรือการปลุกปั่นยุยงให้เกิดความเกลียดชัง  โดยมีการใช้สื่อของรัฐในการกล่าวหา 

และโจมตี ในการโฆษณาชวนเชื่อหรือการปลุกปั่นยุยง เพื่อลดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานและให้ 

สาธารณชนเขา้ใจผดิตอ่ตา้นผูพ้ทิกัษ/์องคก์รดา้นสทิธมินษุยชน รวมทัง้การขม่ขูแ่ละทำารา้ยในรปูแบบตา่ง ๆ

จากสรปุรายงาน จะเหน็ไดว้า่การขม่ขูห่รอืคกุคามชวีติของผูป้ฏบิตังิานดา้นสทิธมินษุยชนยงัเกดิขึน้ในประเทศตา่ง ๆ

แม้ว่าจะมีการรับรองปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนก็ตาม ด้วยเหตุที่ปฏิญญามิได้สร้างผลจากพื้นทางกฎหมาย 

รฐัจงึไมต่อ้งรบัผดิทางกฎหมายระหวา่งประเทศและในหลายประเทศกไ็มม่กีฎหมายภายในหรอืมกีฎหมายทีไ่มส่อดคลอ้ง

กับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสาระของปฏิญญาดังกล่าว
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) เปน็องคก์รอืน่ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอืน่อกี ๖ คน ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแตง่ตัง้ 

ตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๖ ปี และดำารงตำาแหน่ง

ได้วาระเดียว

อํำานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบและรายงานการกระทำา หรอืการละเลยการกระทำาอนัเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน หรอือนัไมเ่ปน็ไป 

ตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเปน็ภาค ีและเสนอมาตรการการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่บคุคล 

หรือหน่วยงานที่กระทำา หรือละเลยการกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่

เสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

๒. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๓. เสนอเรือ่งพรอ้มดว้ยความเหน็ตอ่ศาลปกครอง ในกรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้อ้งเรยีนวา่ กฎ คำาสัง่ หรอืการกระทำา 

อื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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๔. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควร 

เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ

๕. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๖. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

๗. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้าน

สิทธิมนุษยชน 

๘. จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา

๙. อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏบิตัหินา้ที ่คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิตอ้งคำานงึถงึผลประโยชนส์ว่นรวมของชาตแิละประชาชน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตมิอีำานาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใด 

มาให้ถ้อยคำา รวมทั้งมีอำานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(สํำาเนา)
ประกาศ

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่โดยทีว่ฒุสิภา 

ไดล้งมตเิมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ใหค้วามเหน็ชอบผูซ้ึง่มคีวามรู ้หรอืประสบการณด์า้นการคุม้ครอง สทิธเิสรภีาพ 

ของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน 

ด้วยจำานวนเจ็ดคนให้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคคลทั้งเจ็ดคนได้ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

 ๑. นางอมรา พงศาพิชญ์ เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๒. นายแท้จริง ศิริพานิช เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๓. นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๔. นายปริญญา ศิริสารการ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๕. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๖. พลตำารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๗. นางวิสา เบ็ญจะมโน เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายประสพสุข  บุญเดช

ประธานวุฒิสภา



คํำาอธิบายความหมายของเครื่องหมาย

รูปทรงดอกบัว คือ	 ความมีคุณธรรม	ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม คือ	 การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสังคม	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
	 	 ให้เป็นส่วนสํําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ คือ	 การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	
	 	 ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพ	
	 	 ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ

สีน้ํําเงิน คือ	 สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
 คือ	 ความมุ่งมั่น	อดทนในการทํํางานเพื่อประชาชน
 คือ	 ความสามัคคี	และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม	
	 	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม	สิทธิอื่น	ๆ	ในสังคมไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ปรึกษา	 นายแพทย์แท้จริง	 ศิริพานิช	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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