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ค�ำกล่ำวเปิดงำน

 

  วันสตรีสากลมีความส�าคัญเป็น

อย่างมาก ปรากฏการณ์ท่ีผู ้หญิงท่ัวโลก 

ร ่วมกันยุติความรุนแรงทางเพศ ท�าให ้

เห็นว่าการเรียกร้อง ปรับทัศนคติของผู้คน 

ในสงัคมว่าผูเ้สยีหายจากการถกูละเมดิทางเพศ

ไม่ใช่เพียงแค่เหยื่อความผิดพลาดทางสังคม 

พวกเธอเป็นผู้ที่สังคมจะต้องโอบกอด สังคม

ต้องให้ก�าลงัใจและลกุขึน้ต่อสูเ้พือ่ให้เกิดการรบัผดิและผูเ้สยีหายได้รบัการคุม้ครอง 

เยียวยาอย่างเหมาะสม ปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่ครบรอบ ๒๐ ปี ของปฏิญญา

สหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ยืนยันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ 

โดยล�าพัง หรือร่วมกับผู้อื่นที่จะส่งเสริม ต่อสู้ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและ

ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิขั้นพื้นฐานในระดับประเทศและระดับชาติ 

ถือเป็นสิทธิของทุกคนท่ีจะคัดค้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยหนทางสันติ  

ในความเป็นจริงในประเทศไทย ประชาชนจ�านวนมากก�าลังเผชิญกับการถูก

คุกคาม ถึงแม้รายงานการท�าร้ายร่างกาย หรือการลอบสังหาร หรือการอุ้มฆ่า 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะลดลง แต่กลับพบว่าการคุกคามโดยการฟ้องร้องคดี 

ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีท�างานเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะก�าลัง

เพิ่มขึ้นในช่วง ๒ ปีเศษที่ผ่านมา
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 ในช่วง ๒ ปีกว่าที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับ

เรือ่งร้องเรียนเก่ียวกบัการคกุคามนกัปกป้องสทิธมินษุยชน ทัง้องค์กรและบคุคล

มากกว่า ๒๐ กรณี การร้องเรียนที่ได้รับมีทั้งจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเอง 

หน่วยงานในประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยพบว่าผู้ท่ีออกมา 

ปกป้องสทิธมินษุยชนมทีัง้เยาวชน และผูส้งูอายทุีม่อีายุมากถงึ ๗๘ ปี ซึง่เป็นผูห้ญงิ 

ในกรณีของการท�าร้ายหรือสังหาร หรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 

พบว่าไม่มีกรณีใดเลยที่เจ้าหน้าที่จะน�าตัวผู ้กระท�าความผิดมาลงโทษตาม

กฎหมายได้ และแม้ว่ารฐับาลจะประกาศให้สทิธมินษุยชนเป็นวาระแห่งชาติและ

ให้ความส�าคัญกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยธุรกิจต้องเคารพและไม่ละเมิด 

สิทธิมนุษยชน แต่ยังพบว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�านวนไม่น้อยถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็น สิทธิการชุมนุมสาธารณะ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม 

นอกจากนั้นยังถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีจากภาครัฐและเอกชน 
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   ส�าหรบัผู้หญิงนักปกป้องสทิธิมนุษยชน การถกูคกุคามมไีม่น้อยกว่าผูช้าย 

แต่ความเป็นผู้หญิงยังต้องเผชิญกับการถูกคุกคามทางเพศและความสัมพันธ์ 

เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ภายใต้โครงสร้างทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ท�าให้เกิดการเลือก

ปฏิบัติและท�าให้การท�างานของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกมองเป็น 

การท้าทายความเชือ่ดัง้เดมิของครอบครวัต่อบทบาทผูห้ญงิ หลายครัง้ต้องเผชญิ 

กับการดูถูก สังคมประณาม ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้น�าชุมชน หลายครั้งที่ 

พวกเธอถกูใช้เพศเป็นเคร่ืองมอืลดทอนความน่าเชือ่ถือ หรอือาจถูกสงัคมมองว่า 

การท�างานของพวกเธอเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา เกียรติยศ หรือวัฒนธรรม
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 ปัจจุบนัทัว่โลกพบว่า ผูห้ญงิมบีทบาทมากข้ึนในการปกป้องสทิธมินษุยชน 

สทิธชุิมชน สทิธพิลเมอืง และสทิธทิางการเมอืง นอกจากนัน้ผู้หญงิยงัมคีวามส�าคญั

ในการต่อต้านการทจุรติ ในขณะทีผู่ห้ญงิมบีทบาทมากข้ึนกต็กเป็นเป้าหมายของ

การโจมตมีากขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะการคกุคามทางเพศ การใช้เพศเป็นเครือ่งมอื

ในการต�าหนิ เหยียดหยาม ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง ท�าให้ 

การท�างานของผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ โดยเฉพาะผู้หญิงนักปกป้อง 

สทิธิมนษุยชนในชนบทมกัรูส้กึโดดเดีย่ว และขาดก�าลงัใจ ในการท�างาน นอกจากนัน้ 

ผูห้ญงินักปกป้องสิทธมินษุยชนยงัต้องเผชิญความรนุแรงในรปูแบบของความล�าเอยีง 

การถกูกดีกนั การถกูท�าให้หวาดกลวั และการไม่เป็นท่ียอมรับจากสงัคม ซึง่ความ

ท้าทายเหล่านีจ้�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องท�าให้เปลีย่นแปลงทัง้ในระดับท้องถิน่และ

ระดับชาติ 
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 ในสถานการณ์ท่ียากล�าบากผู้ชายอาจจะย้ายถ่ินไปในที่ที่ปลอดภัยได้ 

แต่ผู้หญิงไม่สามารถท�าได้ เนื่องจากส่วนมากมีครอบครัว มีลูกที่ยังเล็ก มีพ่อแม่

ที่สูงอายุที่ต้องดูแล การอพยพย้ายถ่ินของผู้หญิงในสถานการณ์ความเสี่ยงต่อ

สถานการณ์ที่อันตรายเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก

 ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รู้สึกมีความกังวลใจอย่างยิ่ง

ต่อการใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือเพื่อยุติบทบาทของผู้หญิงในการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักนิติธรรม กฎหมายต้องคุ ้มครองคนทุกคน 

กฎหมายต้องไม่ท�าให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในการใช้เสรีภาพในการแสดง

ความคดิเหน็ การสมาคม หรอืการชุมนุมสาธารณะโดยสจุรติเพือ่ปกป้องประโยชน์

ต่อสาธารณะ กฎหมายต้องไม่ใช้เพือ่ปิดปากประชาชน ในการแสดงความคิดเหน็

เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม 
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 ปัจจบุนัผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนถกูฟ้องร้องด�าเนินคดเีป็นจ�านวน

มากขึน้ หลายคนถกูด�าเนนิคดหีลายข้อหา และต่างเดอืดร้อนในการหาหลกัทรพัย์

เพือ่การประกันตวั รวมถงึค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ด ีไม่ว่าจะเป็นค่าว่าจ้างทนายความ 

ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลแทนที่จะได้ไปท�างาน

 ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ปฏิญญาว่าด้วยนกัปกป้องสทิธมินษุยชน และ

วันสตรีสากล จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลก�าหนดให้มีมาตรการที่จ�าเป็นเพ่ือยุติ 

การฟ้องร้องด�าเนินคดีเพื่อปิดปากหรือคุกคามผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ขอให้รัฐบาลรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน แม้จะเป็นความคดิเห็นทีแ่ตกต่าง 

จากรฐั ในทางการป้องกนั รฐัต้องหามาตรการเพือ่คุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

จากการถกูท�าร้าย ถกูคกุคาม โดยเฉพาะการคกุคามและการล่วงละเมดิทางเพศ 

การถูกท�าให้เกลียดชัง และสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงจะต้องได้รับความเคารพ 

ท่ีส�าคัญกรณีการท�าร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รัฐต้องมีหลักประกันให้ม ี

การสบืสวนสอบสวนจนกว่าจะน�าผูก้ระท�าผดิมาลงโทษตามกฎหมาย และจะต้อง

ไม่ปล่อยให้ผู้กระท�าผิดลอยนวลที่ยังคงมีเกิดขึ้นในสังคมไทย

 ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รู้สึกต้อยต�่าเมื่ออยู่ท่ามกลาง

ผู้หญิงผู้กล้าซึ่งท�าหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยยอมท้าทายต่อความไม ่

เป็นธรรมต่างๆ ที่ผ่านมาแม้หลายคนจะเจ็บปวดทุกข์ทรมาน เพราะกลัวได้รับ 

ผลกระทบ แต่ยังยืนยันที่จะท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของ

สงัคมประชาธปิไตย และเพือ่คนรุน่ต่อไป วนันีรู้สึ้กดใีจทีมี่โอกาสได้ขานนามและ

ยกย่องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหลากหลายสาขาอาชีพ 

หลากหลายวัฒนธรรม ผู้หญิงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิงอีกมากมายที่อาจจะไม่
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เป็นที่รู้จัก ทุกคนท่ีได้รับการยกย่องล้วนเป็นผู้สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม 

แม้อาจถกูมองว่าเป็นผูห้ญงิทีต่่อต้าน เป็นผูท้ีช่อบท้าทายกฎหมาย ท�าลายจารตี

ประเพณี และวัฒนธรรม หลายคนถูกเรียกว่า “ตัวแสบ” แต่เชื่อมั่นว่าการท�า

หน้าท่ีของทุกท่าน คือ พลังขับเคลื่อนทางสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิด 

การเคารพและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นคุณค่าที่ส�าคัญของระบอบ

ประชาธปิไตย เราทกุคนจงึควรชืน่ชมและระลกึถงึคุณปูการของผู้หญงินกัปกป้อง

สิทธิมนุษยนร่วมกัน
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ปำฐกถำ

โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการป้องกันความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศแห่งสหประชาชาติ
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ปำฐกถำ
“บทบาทผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน”

  ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ในบางประเทศถูกเรียกว่าเป็น “แม่มด” 
ในบางพื้นที่เรียกว่าเป็น “ผู้ก้าวร้าว” ท�าให้
ครอบครัวและสังคมแตกแยก ในบางพ้ืนที่
หรือบางประเทศถูกกล่าวหาว่าเป็น “กบฏ” 
เป็นคนทีค่ว�า่ระบบ ซ่ึงส่ิงเหล่านีค้อื ข้อท้าทาย
จากสถานการณ์ทั่วโลก เมื่อพิจารณาแล้ว 

จะเหน็ว่ามคีวามใกล้กบัตวัเรา โดยเฉพาะชะตาของผู้หญงินกัปกป้องสิทธมินษุยชน
และบรบิทของผูน้�าทางด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน
 หลายคนอาจจะสงสัยว่าท�าไมผมจึงมาอยู ่ตรงนี้ ผมเกี่ยวอะไรกับ 
สิทธิสตรี เหมือนกับทุกคนท่ีต้องถามตนเอง คือ เมื่อประมาณ ๔๐ ปีก่อน 
ขณะที่ผมเป็นครูได้มีผู้น�าสตรี ๓ ท่าน ที่ให้โอกาสผมร่วมกิจกรรมสตรี
 ๑.  คุณกนก ได้มีโอกาสชวนผมไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยจากประเทศกัมพูชา
บริเวณชายแดน และพาไปดูโครงการพัฒนาที่จังหวัดสุรินทร์ ผลิตพืชผลมาขาย 
มาประกอบอาหาร เพ่ือให้เห็นว่าสามารถสร้างพลังจากทรัพยากรจากการท�า
เกษตรกรรมเพื่อพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องขอเงินจากผู้อื่น
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 ๒. คณุขนษิฐา อยากเหน็ภกิษณีุในประเทศไทยมฐีานะสตรเีทยีบเท่า 
กบับุรษุ ความแตกต่างระหว่างภกิษุณ ีแม่ช ีและพระ ค�าตอบทีเ่หน็ได้ชัดคอื แม่ชี 
สถานภาพต�่ากว่าพระซึ่งเป็นบุรุษ การขึ้นรถโดยสารประจ�าทาง ตามกฎหมาย 
แม่ชียังคงต้องจ่ายค่าโดยสาร แต่บุรุษที่เป็นพระไม่ต้องจ่าย

 ๓. คณุหญงิอมัพร มศีขุ ได้ขอให้ผมช่วยเขยีนรายงานเกีย่วกบัการพฒันา
สตรีในประเทศไทย หลังจากนั้นก็ขอให้ผมช่วยเขียนรายงานสิทธิสตรีฉบับแรก
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
ทุกรูปแบบ (CEDAW) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อมกับสิทธิสตรี 
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 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
ทุกรูปแบบ CEDAW เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๕ และรายงานฉบับแรกของประเทศไทย
ต่อคณะกรรมการสิทธิสตรีที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อตกลง CEDAW เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 
๑๙๙๐ ซึ่งขณะนั้นผมได้เข้าร่วมประชุม ณ นิวยอร์ก ในตอนนั้นคณะกรรมการฯ
ถามถึงประเทศไทย ด้วยความเป็นห่วงกังวลและสงสัยว่าประเทศไทยอ้างถึง
ความม่ันคงแห่งรัฐเพื่อมาจ�ากัดสิทธิสตรีในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า
สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงไร โดยเฉพาะเรื่องที่กระทบต่อ 
สิทธิสตรีและผู้น�าในการปกปกป้อง คุ้มครอง ซึ่งค�าตอบของผมเห็นว่ายังม ี
ความอลเวงเกี่ยวกับสิทธิสตรีและความมั่นคงแห่งรัฐที่เคารพบริบทของหลายๆ 
ฝ่ายในพื้นที่ที่แคบลง 
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 สทิธสิตรหีลายอย่างเป็นไปในทางทีด่ขีึน้ กฎหมายครอบครวัมกีารปฏริปู
ไปมากแล้ว มีความเท่าเทียมในการฟ้องหย่า เป็นต้น กฎหมายและการปฏิบัต ิ
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีความเป็นห่วงในหลายเร่ือง เช่น 
ปัจจบุนัม ีพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศท่ีคุม้ครองถึงสตรแีละกว้างกว่าสตรี 
อาจจะเอื้อต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศด้วย แต่ พ.ร.บ. นี้ยังมีจุดอ่อน คือ 
มีข้อยกเว้นในการจ�ากัดสิทธิ ๒ ข้อ คือ ความมั่นคงแห่งรัฐ และศาสนา ส�าหรับ
การเรียกร้องให้เท่าเทียมกัน
  พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครวั ในทางปฏบิติัยงัมคีวามหลวม เนือ่งจาก
เมื่อมีข้อพิพาทจะมีการประนีประนอมในข้อพิพาทดังกล่าวมากเกินไป ซึ่งท�าให้
สหประชาชาตต้ิองการให้มกีารลงโทษผูท่ี้กระท�าความผดิต่อสตรแีละเด็กให้มาก
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ยิ่งขึ้น และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีรายงานวิจัย
กว่า ๑๐ เล่มที่พบว่า ผู้ที่ประทุษร้ายต่อสิทธิสตรีและเด็กมากที่สุดคือ บุรุษ 
ในสภาพทีเ่มา ท�าให้ยิง่เกดิการเรยีกร้องให้พฒันาเรือ่งการมส่ีวนร่วมระหว่างบรุุษ
และสตรีตั้งแต่เด็ก เพื่อมิให้เกิดเหตุมากยิ่งขึ้น 
 พ.ร.บ. หรือสถานการณ์ที่ผมกล่าวไปข้างต้นที่พูดถึงสิทธิ เสรีภาพของ
สตร ียงัมอีกีหลายส่วนในกรอบของกฎหมายและการปฏิบตัท่ีิจะกระทบสทิธสิตรี
เป็นอย่างมาก เช่น แม้จะมรีฐัธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีระบถุงึความเท่าเทยีมกนัทางเพศ 
แต่มกีารใช้กฎมายว่าด้วยความมัน่คงแห่งรฐัมากเกินไป รวมถึงการใช้กฎอยัการศกึ 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน, พ.ร.บ. ความมั่นคงแห่งรัฐ โดยเฉพาะ ๒ ฉบับนี้ สามารถกักตัว
คนได้ ๓-๗ วัน โดยไม่ต้องน�าบุคคลที่ถูกกักตัวมาขึ้นสู่ศาล ถึงคราวที่ควรจะลด
การใช้ พ.ร.บ. เหล่านี้ และมุ่งสู่ “หลักนิติธรรม” ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เอื้อต่อ
กระบวนการที่โปร่งใส
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 มกีารใช้หลายมาตราของกฎหมายอาญา เพือ่ทีจ่ะจ�ากัดสทิธิและเสรภีาพ
ในการแสดงออก ในหลายประเทศมีกฎหมายที่คล้ายกับประเทศไทย แต่การใช้
กฎหมายให้เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน นานาประเทศยังเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
นอกจากนัน้ยงัมคี�าสัง่ทัง้หลายทีอ่อกมาจากผูมี้อ�านาจด้วย และยงัมีกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่จ�ากัดสิทธิและกระทบต่อสิทธิสตรีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พ.ร.บ. 
ชุมชนสาธารณะ และค�าสั่งที่เก่ียวข้อง ถึงแม้ปัจจุบันจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว 
จงึขอเรยีกร้องให้มกีารใช้รฐัธรรมนูญใหม่แทนการใช้กฎหมายเก่า น่ีคือ ภาพพจน์
ทัว่ไปถงึสทิธสิตรทีีถู่กกระทบจากสถานการณ์เมอืงอย่างยิง่ เมือ่ทกุคนถกูกระทบ
จึงต้องเรียกร้องให้เปิดพื้นที่มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรไีด้ฝากประเดน็เกีย่วกับความมัน่คงทีก่ระทบต่อสตร ีโดยมข้ีอเสนอแนะล่าสดุ
ต่อประเทศไทย ดังนี้

 ๑. เป็นห่วงเรื่องสตรีทางภาคใต้ของประเทศไทย ในสถานการณ์ที่มี 
ความรนุแรงและเป็นห่วงอยา่งยิง่กบัสตรทีี่เป็นม่ายทีถ่กูกระทบ โดยเฉพาะเรื่อง
ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอทางด้านการกินอยู่
 ๒. ขอให้ยกเลิกการบังคับการตรวจดีเอ็นเอ
 ๓. ในกรณีที่มีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอให้เจ้าหน้าที่ท�าการ
สืบสวนสอบสวนไปสู่การลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้อง มิปล่อยให้ลอยนวล
 ๔. กระบวนการเยียวยาทางด้านจิตใจ จนถึงการชดใช้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ในภาคใต้ของประเทศไทย มบีทบาทในการสร้างสันติภาพ และการเจรจา
ทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น
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ส�าหรับสิ่งที่อยากจะฝากเรื่องสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

 ๑. สตรีนกัปกป้องสิทธมินษุยชนอยูใ่นบรบิททีม่คีวามหลากหลายมาก 
เห็นได้จากงานวันนี้มีทั้งจากสถาบันการศึกษา กีฬา สิ่งแวดล้อม แต่กลุ่มหนึ่งที่
ถกูกระทบมากในทกุภมูภิาคของโลกและประเทศไทย คอื ผูน้�าสตรเีกีย่วกบัสทิธิ
ทางด้านเพศและการเข้าถึงกระบวนการทางสาธารณสุข
 ๒. การคุ้มครองให้สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีปฏิญญาว่าด้วย 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เน้นว่าต้องเคารพ คุ้มครอง บริบทของทุกคน รวมถึง
สิทธิสตรี ไม่ประทุษร้าย ต้องเปิดพื้นที่ในการแสดงออก การรวมกลุ่มอย่างสันติ
ได้มีพื้นที่ในการเยียวยา หากถูกละเมิดสิทธิ และควรมีการสนับสนุนนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน
 ปัจจุบันมีการใช้การฟ้องร้องคดีเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เพื่อข่มผู้ที่เรียกร้องสิทธิในการมีส่วนร่วมเพื่อมวลชน และสถานการณ์ยังเกิดขึ้น
เป็นจ�านวนมากในทัว่โลกและประเทศไทย ต้องเรยีกร้องขอความเป็นธรรมให้กบั
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้สามารถท�างานได้อย่างเต็มที่ และจะไม่ถูกฟ้อง
ด�าเนินคดีใดทั้งสิ้น
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ปำฐกถำ

โดย : Ms.Katia Chirizzi
รองผู้แทนส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UN OHCHR)
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ปำฐกถำ
“๒๐ ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

  วันนี้ เรามาร ่วมนึกถึงการสร ้าง

คุณูปการท่ีส�าคัญของผู ้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซ่ึงถึงแม้ว่า 

จะต้องท�างานในสภาวะทีม่คีวามยากล�าบาก

และท้าทาย แต่ก็ยังคงสร้างคุณูปการที ่

ส�าคัญในการท�างานส่งเสริม และคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย โดยจะได้ 

แบ่งปันเรื่องราวจากผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความกล้าหาญ ซึ่งได้

รณรงค์ในหลายประเด็นท่ีมีความส�าคัญและมีความอ่อนไหว เริ่มตั้งแต่เรื่อง 

สทิธมินษุยชน สทิธิสิง่แวดล้อม ประเดน็เพศสภาพและความหลากหลายทางเพศ 

รวมถึงสิทธิเรื่องที่อยู่อาศัย

 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตระหนัก

ถึงความส�าคัญของบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนที่เป็นกลุ ่มหลากหลายทางเพศ (LGBT) ผู ้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับความท้าทายทางเพศสภาวะและความเสี่ยง 

จะเพิ่มขึ้นจากการท่ีถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบ เช่น อคติทางเพศ การถูกกีดกัน 
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การตีตรา ซึง่เมือ่เปรยีบเทียบกบัผูช้ายท่ีเป็นนักปกป้องสทิธมินษุยชน ผูห้ญงิต้อง

เผชญิมากกว่า สิง่เหล่านีม้าจากข้อเทจ็จรงิว่าผูห้ญงินกัปกป้องสทิธิมนษุยชนและ

สิ่งที่พวกเธอท�านั้นก�าลังท้าทายต่อวิถีประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรม และ 

มุมมองทีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิและการเหมารวมถงึบทบาทและสถานภาพรวมของผูห้ญงิ 

ในสังคม

 เดือนธันวาคม ปี ๒๕๔๑ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีฉันทามติ

ให้มีปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและ

องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ 

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล โดยปฏิญญาฉบับนี้ได้กล่าวถึงสิทธิ

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีจะท�างานและเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้รับ 

การพจิารณา
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 ปฏิญญาฉบับนี้กล่าวถึงหน้าท่ีของรัฐ เช่น หน้าที่รัฐไทยท่ีจะเคารพ 

ความส�าคัญการท�างานของนกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีไ่ด้กระท�า และท�าให้มัน่ใจ

ว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะสามารถท�างานในสภาวะที่อิสระและปลอดภัย 

ในระดับระหว่างประเทศมีการพัฒนาหลายๆ อย่างเกิดขึ้น นับต้ังแต่ปฏิญญา 

ได้ถูกน�ามาใช้ในปี ๒๕๔๓ เลขาธิการสหประชาชาติได้ตั้งข้อมติเฉพาะที่ให้ม ี

ผูเ้ชีย่วชาญด้านสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นอสิระในการทีจ่ะตรวจสอบสถานการณ์ของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการบังคับใช้ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและ

ความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในการ 

ส่งเสริมและการคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นที่

ยอมรบัอย่างสากล และรวบรวมข้อมลูสถานการณ์ของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน

ทั่วโลก

 ผู้แทนพิเศษคนปัจจุบันของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ของ

นกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีแ่สดงความห่วงใยอย่างต่อเนือ่งในประเดน็เพศสภาพ 

โดยเฉพาะในประเด็นเพศสภาพของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผู้หญิงและ

หลากหลายทางเพศ ตั้งแต่การละเมิดด้วยวาจาจนถึงการละเมิดทางเพศ 

เนือ่งจากนกัปกป้องสทิธมินษุยชนผูห้ญงิและหลากหลายทางเพศมกีารถกูตตีรา

จากผู้น�าชุมชน จากกลุ่มศาสนาต่างๆ จากครอบครัวและชุมชน ซึ่งคิดว่า 

การท�างานของผู้หญิงและหลากหลายทางเพศจะเป็นภัยคุกคามต่อศาสนา 

เกียรติยศ และวัฒนธรรม 
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 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตระหนกั

ถึงความส�าคัญอันยิ่งยวดของบทบาทผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๖ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองข้อมติ ซึ่งเป็น

ข้อมติแรกของสมัชชาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ข้อมติ 

ดังกล่าวแสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การใช้ความรุนแรง 

เชิงระบบและเชิงโครงสร้างที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญ และ 

เรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้มีมาตรการที่จ�าเป็นในการสร้างความมั่นใจว่าจะให ้

การคุ้มครอง  

 ในประเทศไทย ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่ในแถวหน้าของ 

การเรียกร้องการปกป้องสิทธิทางการเมือง ปกป้องนักกิจกรรมท่ีเป็นนักศึกษา 

ปกป้องสิทธิที่เป็นหลากหลายทางเพศ ต่อสู้ในการเลือกปฏิบัติ ความอยุติธรรม

ในสังคม ท้าทายการยึดที่ดิน และการท�าลายสิ่งแวดล้อม ติดตามและรายงาน

การกระท�าที่ถือว่าเป็นการทรมาน การปฏิบัติอย่างโหดร้าย การสังหาร และ 

การบังคบัให้สูญหาย ตลอดจนการสร้างศกัยภาพของชุมชนในด้านสทิธมินษุยชน 

รวมทั้งการสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบัติหน้าที ่

ในความรบัผดิชอบ ต่อสูค้ดต่ีางๆ ในชัน้ศาล รวมท้ังรายงานประเด็นสทิธมินษุยชน

ในฐานะนักข่าว ผู้ที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนในวันนี้เป็นตัวแทนจากพื้นที ่

การท�างานที่มีความหลากหลาย และมีความส�าคัญที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ที่เป็นผู ้หญิงและหลากหลายทางเพศ ก�าลังมีบทบาทอย่างกระตือรือร้น 

ในประเทศไทย
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 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ในประเทศไทยมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงถูกการใช้กระบวนการยุติธรรมในการท�าร้ายหรือคุกคาม รวมถึง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ท�างานประเด็นเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการ
ยตุธิรรม การป้องกนัการทรมาน สทิธชิมุชน และสทิธใินทีดิ่น มผีูห้ญงินกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนอย่างน้อย ๒ คน ท่ีถูกท�าให้เสียชีวิต ท�าให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ถึงความเส่ียงที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญในแต่ละวัน แต่พวกเธอก็ยัง
คงท�างานต่อไปถึงแม้จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากการท�างานอันท้าทายอย่าง
หนักหน่วง เป็นเรื่องน่าสนใจที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการเชิดชู
เกยีรตหิลายคนในวนันีก้ถู็กข่มขู่คกุคาม อนัเนือ่งมาจากการท�างานทีช่อบธรรมด้วย
 การสนับสนนุและสร้างความเข้มแขง็ด้านศักยภาพของผู้หญงินกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นงานที่ส�าคัญของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ 
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ตัง้แต่ปี ๒๕๕๗ ส�านกังานฯ ได้จดัให้มโีรงเรยีนนกัปกป้องสทิธมินษุยชนเพีอ่ทีจ่ะ
ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค ให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
เพื่อที่จะติดตามการท�างานตรวจสอบและการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน ในช่วง
ระยะสามปีที่ผ่านมา มีนักเรียนที่เป็นผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่ง
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 ส�านักงานฯ ยังสนับสนุนผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซ่ึงถูกด�าเนิน
คดีทางอาญา โดยการประสานงานและติดต่อกับรัฐบาลเพื่อให้คดีเหล่านั้น 
ถูกถอน และส�านักงานฯ มีนโยบายประเด็นเกี่ยวกับเพศสภาพ เพื่อให้เกิด 
ความม่ันใจว่าประเดน็เพศสภาพจะอยูใ่นทกุๆ กจิกรรมทีส่�านกังานฯ ด�าเนนิการ
 วนัที ่๙ ธนัวาคมทีจ่ะถงึนีจ้ะครบรอบ ๒๐ ปี ของปฏญิญาว่าการคุม้ครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะแสดง
เจตจ�านงอย่างมั่นคงแน่วแน่ เพื่อที่จะเข้าถึงและใช้ปฏิญญานี้อย่างสมบูรณ ์
รวมถงึความรบัผดิชอบเบือ้งต้นของรฐัทีจ่ะเคารพ คุ้มครอง และปกป้องสิทธขิอง

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

 ในล�าดับแรกเพื่อที่จะป้องกันและลดความเส่ียงท่ีผู ้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนต้องเผชิญ ประเทศไทยจะต้องให้การยอมรับต่อสาธารณะ 

ถึงบทบาทของที่ส�าคัญของผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และประณาม 

ความรุนแรงที่กระท�าต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณะทุกกรณี 
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 รฐับาลควรจะปกป้องผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนท่ีได้รับความรุนแรง

จากการละเมดิสทิธิโดยรฐัและทัง้ทีไ่ม่ใช่รฐั โดยท�าให้มัน่ใจว่า กระบวนการสืบสวน

จะเกิดขึ้นทันทีและไม่เอนเอียง รวมทั้งผู ้กระท�าจะต้องถูกลงโทษในสภาพ 

ท่ีเหมาะสม ประเทศไทยสามารถสร้างมติเิชงิบวกในเร่ืองนีไ้ด้โดยเชญิผู้แทนพิเศษ

ของสหประชาชาติที่ดูแลสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มาเย่ียม

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพือ่ท่ีจะให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการท่ีประเทศไทย

ควรจะด�าเนินการ เพ่ือที่จะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยง 

โดยผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติได้เคยขอมาเยี่ยมตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ไม่เคย

ได้รับการตอบรับในเชิงบวก 

 โดยสรุปแล้ว ดิฉันขอใช้โอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งต่อคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ดิฉันอยากพูดถึงความส�าคัญ

ของการอุทิศตัวของผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งท�างานรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน 

ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคน 

 ดิฉันอยากจะตอกย�้าว่า ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาตพิร้อมจะยนืเคยีงข้างและสนบัสนนุผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชน

และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศในทุกหนทาง 

ที่สามารถท�าได้
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พิธีมอบเกียรติบัตร 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
สร้างขวัญและก�าลังใจในการขับเคลื่อนสังคมไทย
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พิธีมอบเกียรติบัตร
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

สร้างขวัญและก�าลังใจในการขับเคลื่อนสังคมไทย

 ผูท้ีไ่ด้รบัการประกาศยกย่องเชดิชเูกียรตผิูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

ประจ�าปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

 ๑) มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานต่อสู้เพื่อสิทธิ

พนักงานบริการ)

 ๒) ทีมฟุตบอล BUKU FC ปัตตานี

 ๓) คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย  ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

 ๔) คุณนุชนารถ แท่นทอง  ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค

 ๕) คณุดารารตัน์  สเุทศ  หัวหน้าบ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัพังงา

 ๖) คุณหทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส โต๊ะข่าวสืบสวนสอบสวน 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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 จากองค์กรของพนักงานบริการที่ท�างานส่งเสริมโอกาสด้าน

ต่างๆ ให้กบั ผูห้ญงิทีท่�างานในสถานบรกิารอย่างเข้มแข็งและครีเอทฟี 

สู่การสร้างมาตรฐานประเทศแรกในโลกต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลอืกปฏบิติัต่อสตรี หรือ CEDAW ในประเดน็ยตุกิารใช้ก�าลงัรนุแรง

ในการตรวจค้นสถานบริการโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการล่อซ้ือและ 

การรีดไถ และให้ประกันว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและ

สวัสดิการสังคมกับสถานบันเทิงทุกแห่ง 

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
(องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานต่อสู้เพื่อสิทธิพนักงานบริการ)
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	 กว่า	๓๐	ปีทีม่ลูนธิเิอม็พาวเวอร์ท�างานเพือ่สทิธขิองพนกังานบรกิาร	

เริม่ทีถ่นนพัฒน์พงษ์ย่านราตรทีีม่ชีือ่เสยีงของกรงุเทพฯ	เริม่โครงการด้วย

การสอนภาษาองักฤษแก่พนกังานบรกิาร	ในทางกลบักนัมลูนธิเิอม็พาวเวอร์

ได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจและทัศนะท่ีมีต่องานที่ท�า	 ตลอดจนปัญหาต่างๆ	

ที่รายล้อมชีวิตของพนักงานบริการ	 ตลอดเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ ์

ในชุมชนได้ท�าให้มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้กลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู	้

แหล่งศึกษาและแหล่งพัฒนาโครงการการช่วยเหลือพนักงานบริการ 

ที่หลากหลาย	

	 ปี	๒๕๒๙	มรีายงานข่าวการพบคนไทยตดิเชือ้เอชไอว	ีสร้างความ

ตื่นตระหนก	 พร้อมกับมุ่งจับผิดท่ีพนักงานบริการ	 เพื่อสร้างความม่ันใจ 

ให้กับชมุชนพนกังานบรกิาร	มลูนธิเิอม็พาวเวอร์ได้ก่อตัง้คณะละคร	บนถนน

ขึน้เรยีกว่า	“ฮนันี ่บ ีสเปเชยีล” ควบคูไ่ปกับการตัง้ศนูย์ข้อมลูเอชไอว/ีเอดส์	

“นาม-ชีวิต”	 และได้ขยายการท�างานสู่ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวีอีกด้วย	

	 ในปี	๒๕๓๓	โครงการสอนภาษาได้พฒันาขึน้เป็นศนูย์การศกึษา

นอกโรงเรียน	 พนักงานบริการท่ีเรียนจบ	 จะได้รับประกาศนียบัตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 สามารถน�าไปศึกษาต่อและสมัครงานได้	 ซึ่งถือว่า

เป็นโรงเรียนของพนักงานบริการแห่งแรกของประเทศไทย		

	 ปี	 ๒๕๔๙	 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้สนับสนุนให้พนักงานบริการ 

รวมตัวกันเปิด	บาร์ยุติธรรม	เราท�าเองได้	“แคนดู”	ขึ้นที่เชียงใหม่	นับว่า

เป็นบาร์ทดลองท�างานเพื่อความปลอดภัยและสภาพการท�างานที่เป็น

ธรรมแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์			
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	 การท�างานเพื่อให้สังคมเข้าใจสิทธิของพนักงานบริการท้ังท่ีเป็น

คนไทยและผู้หญิงที่ย้ายถิ่นไม่ง่ายนัก	มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์แก้โจทย์เหล่านี้

ผ่านงานริเริ่มสร้างสรรค์มากมายที่ท�าให้สาธารณชนเข้าใจ	เช่น	โครงการ

แรงงานไร้พรมแดนเป็นโครงการศลิปะเพือ่ถ่ายทอดเรือ่งราวชวีติ	ความคดิ	

ความฝัน	 ของผู้คนที่อพยพจากต่างถิ่นมาอยู่แถวชายแดนประเทศไทย	

โดยสร้างหุน่ตุ๊กตาชือ่	ค�าจิง่และเพือ่นๆ	ด้วยการป้ันจากกระดาษเปเปอร์มาเช่	

หุ่นตุก๊ตาเหล่านีแ้ทนหญงิสาวผูม้คีวามฝันและย้ายถิน่ไปท�างาน	“ค�าจิง่” 

ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น	จนในปี	๒๕๕๒	ได้รางวัล	International	

Freedom	to	Create	Prize	ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ศิลปินที่

ผลิตผลงานสร้างสรรค์และเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเสรีภาพ	

		 ปี	 ๒๕๕๕	 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้ออกรายงาน	 “ชนแล้วหนี”  

ซึ่งเป็นรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนของ

พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อพนักงานบริการ	 โดยเป็นผลงาน

ของพนักงานบรกิารเอง	และจากงานวจิยัดงักล่าวได้น�าไปผลติภาพยนตร์

เรือ่ง “Last Rescue in Siam	หรอื	สาวน้อยผจญภยั”	และสร้างสรรค์

นิทรรศการศิลปะผ้าปัก	ชุด	“เหตุเกิดที่มิดะ”
	 ความท้าทายการท�างานของมลูนธิิเอม็พาวเวอร์	คอื	การด�าเนนิการ
เพื่อให้ยุติการล่อซื้อผู้หญิงที่ท�างานเป็นพนักงานบริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เพื่อการด�าเนินคดี	 โดยยังมีปรากฏให้เห็นอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน 
ดังกรณีตัวอย่าง	 สถานบริการอาบอบนวดนาตารี	 และวิคทอเรียซีเคร็ท	
รวมถึงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองผู้เสียหายและพยานคดีการค้ามนุษย์
อย่างเหมาะสม	 และเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ในการท�างาน 
ในฐานะที่	 “งานบริการ” เป็นอาชีพหน่ึงและเป็นอาชีพที่น�ารายได ้
สู่ประเทศไทยจ�านวนมาก	
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	 มลูนธิเิอม็พาวเวอร์	มกีารท�างานประสานความร่วมมือในรูปแบบ

เครือข่ายทั้งภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐบาลทั้งในประเทศ 

ในอาเซียน	 และระดับโลก	 โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายแรงงาน	

เครอืข่ายสทิธมินษุยชน	เครอืข่ายเอชไอว	ีและเครือข่ายแรงงานข้ามแดน	

รวมทั้งองค์กรที่มีโครงการในพื้นที่พนักงานบริการ	 โดยการมีส่วนร่วม

สม�่าเสมอในการเข้าร่วมแสดงความเห็นในระดับนโยบายและกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการค้าประเวณผีูห้ญงิ	เอชไอว/ีเอดส์	และแรงงานนอกระบบ	

อีกทั้งยังได้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่ายพนักงานบริการใน 

ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก	 เพื่อก่อตั้งเครือข่ายพนักงานบริการภาคพื้น

เอเชียและแปซิฟิก	ในปี	๒๕๕๗	ได้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่าย

พนกังานบรกิารในอาเซยีน	(SW-ASEAN)	พร้อมทัง้ได้ร่วมจดักจิกรรมและ

สนับสนุนงานวิชาการร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ			

	 ปี	 ๒๕๖๐	 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้เสนอรายงานเงาและไปร่วม

รณรงค์ข้อแสนอแนะที่คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 ณ	 กรุงเจนีวา	 จนส่งผลสร้างประวัติศาสตร ์

การเปลี่ยนแปลงท�าให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้รัฐไทยยุติ

การใช้ก�าลังรุนแรงในการตรวจค้นสถานบริการโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐยุต ิ

การล่อซื้อ	การรีดไถ	และให้ประกันว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน

และสวัสดิการสังคมกับสถานบันเทิงทุกแห่งถือเป็นการสร้างคุณูปการ 

เพ่ือสทิธแิละศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ให้กบัพนกังานบริการในประเทศไทย	

และสร้างมาตรฐานการคุ้มครองและยุติการเลือกปฏิบัติ
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ทีมฟุตบอลบูคู
(BUKU Football Club) ปัตตานี

 ทีมฟุตบอล BUKU FC ปัตตานี เกิดจากการรวมตัวกันของ

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (PSU) 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีการออกก�าลังกาย และ

เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสุขภาวะที่ดี และสร้างความมั่นใจในการนับถือ

คณุค่าของตวัเอง ส�าหรับบคุคลทกุคน ทัง้หญงิชาย เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ 

และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาต ิศาสนา ภาษา 

เพศสภาวะ สภาพร่างกาย และอาย ุเพือ่เป็นพืน้ทีเ่พือ่สร้างความเท่าเทยีม  

เสริมพลังใจ ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและร่างกาย
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	 ทีมฟุตบอลบูคู	เอฟซี	(BUKU	Football	Club)	จังหวัดปัตตานี	

“ทีมฟุตบอลเพ่ือสันติภาพและความเท่าเทียม”	 ก ่อตั้งขึ้นเมื่อ 

ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม	๒๕๕๙	 จากความคิดริเริ่มในการสร้างพื้นที่

ปลอดภัยส�าหรบัการเรยีนรู้สทิธมินษุยชนในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้	

โดยร้านหนังสือบูคูที่มีมาก่อนหน้านั้น	 สมาชิกในทีมฟุตบอลล้วนมี 

ความหลากหลาย	ทั้งผู้หญิง	ผู้ชาย	เด็ก	เยาวชน	ผู้สูงวัย	หญิงมุสลิม	และ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่นและร่วม 

ฝึกซ้อมกันในเวลาเย็นเกือบร้อยชีวิต	 โดยสมาชิกท่ีอายุน้อยสุดคือ	 ๗	 ป	ี

และมากที่สุด	๖๐	ปี	หากแต่ทุกคนสามารถรวมตัวกันได้อย่างกลมกลืน

และช่วยส่งเสรมิกนัและกนัในการกระตุน้ความกล้าแสดงออกของสมาชกิ

ในทีม	ทั้งนี้อาจไม่มีใครทราบมาก่อนว่าสมาชิกบางคนในทีมฟุตบอลเคย

มีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว	 หรือการถูกคุกคามทางเพศ 

พื้นที่เล็กๆ	 ในสนามฟุตบอลจึงเป็นเสมือนพื้นท่ีที่พวกเขาใช้แลกเปลี่ยน	

แบ่งปันประสบการณ์และเยียวยาจิตใจของบรรดาสมาชิก

	 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชากรส่วนมากนับถือ

ศาสนาอสิลามและภาพจ�าของคนไทยโดยทัว่ไป	มกันกึถงึแต่ความรุนแรง	

เหตุการณ์ความไม่สงบ	 และความเข้มข้นเคร่งครัดของความเชื่อ 

ตามประเพณีและศาสนาที่ยังมีข้อจ�ากัดในการเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงในการ

แสดงออกไม่มากนัก	โดยเฉพาะในการเล่นกีฬา	แต่อีกแง่มุมที่มักไม่มีใคร

นึกถึงกลับพบว่าสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี	 นักเตะที่วิ่ง 

ไปมาบนสนามมีผู ้หญิงสวมฮิญาบปะปนอยู่ไม่น้อย	 จึงมีค�าถามและ 

ค�าตอบเกิดขึ้นว่ากีฬาฟุตบอล	 และสนามแข่งขัน	 ควรเป็นพื้นที่ส�าหรับ 

ทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นผูช้าย	ผูห้ญงิและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศหรือไม่
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	 สมาชิกหญิงของทีมฟุตบอลบูคู	 หลายคนมีโอกาสเล่นกีฬา
ฟตุบอลเป็นครัง้แรกในชวีติด้วยความตืน่เต้น	บางคนเร่ิมต้นด้วยความสนใจ
จากการเป็นอาสาสมัครช่วยงานดูแลนักกีฬา	 และเป็นผู้ประสานงาน 
ให้แก่ทีมฟุตบอล	 จนในท่ีสุดได้ผันตัวกลายเป็นนักฟุตบอลประจ�าทีม 
ทมีฟตุบอลบคูตู่างจากทมีฟตุบอลทัว่ไปตรงทีม่กีารน�าหลกั	“ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ” “Gender Equality”	มาใช้ในการเล่นกีฬา	สมาชิกใน
ทีมฟุตบอลบูคูมองว่า	การเล่นกีฬาเป็นสิทธิของทุกคน	 ใครๆ	ก็สามารถ
เล่นฟตุบอลกไ็ด้	ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิ	ผูช้าย	หรอืบคุคลหลากหลายทางเพศ
ที่มีอยู่จริงในสังคม	โดยทุกคนสามารถมารวมตัวในเกมที่อยู่ภายใต้กติกา
เดียวกันได้		การได้ลงสนามฝึกซ้อมนอกจากจะเป็นการออกก�าลังเพื่อให้
ร่างกายแข็งแรงแล้วยังได้ทักษะการท�างานเป็นทีม	การมาพบปะสมาชิก
ด้วยกันได้ความสนุก	 และความกล้าแสดงออกที่จะท�าสิ่งใหม่ๆ	 อีกทั้งไม่
ได้คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะต้องได้รับรางวัลในเกมการแข่งขันใดๆ		
	 ปัจจุบนันีที้มฟตุบอลบูคยูงัคงเปิดต้อนรบัสมาชกิใหม่ต่อไป	และ
มีการฝึกซ้อมกันเป็นประจ�าทกุสปัดาห์		ด้วยการยนืยนัแนวคดิทีว่่ามนษุย์
ทกุคนสามารถอยูร่่วมกนัได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย	โดยท่ีไม่
ท�าลายคุณค่าของกันและกัน	 มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกชอบชั่วดี	 และมี
สิทธิที่จะก�าหนดเจตจ�านงและวิถีชีวิตของตนเองได้	 ทีมฟุตบอลบูคูเปิด
พืน้ทีใ่ห้สงัคมได้ตระหนกัถงึปัญหาทีก่�าลงัทบัซ้อนกนัอยูใ่นจังหวดัชายแดนใต้	
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง	พืน้ท่ีสาธารณะในการแสดงออกของผูห้ญงิในสนามกฬีา	
การแสดงออกถึงเพศวิถีของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยพื้นฐาน
แนวคิดที่ว่า	มนุษย์ทุกคนเกิดมามีสิทธิ	ศักดิ์ศรีและคุณค่าที่เท่าเทียมกัน	
และจะต้องไม่ถกูเลอืกปฏบิตั	ิถกูท�าให้เกลยีดชงัด้วยค�าพดูหรอือาชญากรรม
จากความเกลยีดชงั	(hate	speech	and	hate	crime)	และความรนุแรง
ทุกประการ
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สุภาภรณ์ มาลัยลอย
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน มูลนิธินิติธรรม 

สิ่งแวดล้อม (ENLAW) ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิที่ท�างานบริหารองค์กร

มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดล้อม (ENLAW) ผูข้บัเคลือ่นสิทธชุิมชน หลักนิติธรรม 

การเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิทธิพลเมือง
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  สุภาภรณ์ มาลยัลอย	เริม่ส่งเสรมิให้ความรูติ้ดอาวธุทางกฎหมาย

กบัชาวบ้านจากการเป็นพนกังานผูช่้วยทนายความลงพ้ืนที	่ช่วยเกบ็ข้อมลู

ในแต่ละคด	ี	ต่อมาได้ขยบัมาเป็นผูป้ระสานงานโครงการ	และปัจจุบนัเป็น

ผู ้จัดการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนของมูลนิธินิติธรรม 

สิ่งแวดล้อม	มากว่า	๑๐	ปี	โดยงานหลักคือ	บริหารและขับเคลื่อนองค์กร

ทนายความสิทธิมนุษยชน	 โดยปี	 ๒๕๕๖	 โครงการนิติธรรมส่ิงแวดล้อม 

ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือท�างานด้านกฎหมาย 

สิง่แวดล้อมช่วยเหลอืประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่

หรือมลพิษจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	

		 ผลงานเด่นของสภุาภรณ์	คอื	การต่อสูคั้ดค้านสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ	

ใน	๓	จังหวัด	ประกอบด้วย	ที่อ�าเภอเทพา	จังหวัดสงขลา,	จังหวัดกระบี่	

และจังหวัดฉะเชิงเทรา	นับตั้งแต่ปี	๒๕๕๘	โดยชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด

รวมตวัคดัค้าน	เพราะต่างเลง็เหน็ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ	มแีต่ผลเสยี

มากกว่าผลดี	โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา		

		 ภายหลังมีรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๔๐	 ที่ก�าหนดการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน	ท�าให้ประชาชนตื่นตัวสนใจสิทธิชุมชนมากขึ้น	ท�าให้ชาวบ้าน

อ้างกฎหมายในการเข้ามามส่ีวนร่วมตรวจสอบและใช้สทิธขิองตวัเองมาก

ขึน้	ซึง่ถือเป็นอกีจดุเปลีย่นหนึง่ท่ีท�าให้มลูนิธนิิตธิรรมสิง่แวดล้อมได้เข้าไป

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชาวบ้านทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้ใช้สิทธิของ 

ตัวเองให้ถูกต้องขึ้น	 กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก�าลังการผลิต 

๒,๒๐๐	เมกะวัตต์	ที่อ�าเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	นับว่าเป็นโครงการสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	 และเป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีคน 
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ในชมุชนรวมตวัคดัค้านกันอย่างเข้มแขง็	เนือ่งจากพวกเขาเหน็ว่าเมือ่สร้างแล้ว	

ชาวบ้านกว่า	 ๒๐๐	 ครัวเรือนจ�าต้องออกจากพื้นที่	 อีกทั้งผลกระทบ 

ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะตามมาซึ่งในส่วนของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ได้ลงไปในพื้นที่เพื่อติดอาวุธความรู้ด้านกฎหมายให้ชุมชน	 โดยเฉพาะ 

การท�าหนงัสอืคัดค้านตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมายไปยงัหน่วยงาน

รัฐที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งท�าให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงที่มาในการท�าโครงการ	 รู้ถึง 

การท�ารายงานผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม	หรือ	EIA	ว่ามกีารด�าเนินการ

อย่างรอบด้านหรือไม่	และชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด		

		 ล่าสุดหลังจากเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา	 ยุติ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ	

หรอื	UN	และใช้วธิกีารอดอาหารต่อเนือ่งหลายวนั	ส่งผลให้รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงพลังงานลงนามบันทึกข้อตกลง	 สั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ถอนผลกระทบสุขภาพและสิ่งเเวดล้อม	 หรือ	

EHIA	 แล้วศึกษาใหม่ภายใน	 ๙	 เดือน	 และจากการท�างานของมูลนิธิ

นิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้ศาลแพ่งยกเลิกค�าขอของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ในการให้ยกเลิกการชุมนุม	 ศาลวินิจฉัยว่าการชุมนุมอยู ่ในขอบเขต

รัฐธรรมนูญและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน	

		 ผลงานอีกด้านของสุภาภรณ์	 คือ	 การสนับสนุนการใช้สิทธ ิ

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้หญิงและผู้ชายชาวบ้านในหลายพ้ืนท่ีให้เข้าใจว่า

ผังเมืองมีส่วนส�าคัญในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการก�าหนด

ขอบเขตของคนในพื้นที่					
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	 สภุาภรณ์	และมลูนธินิติธิรรมสิง่แวดล้อมได้เป็นทมีประสานงาน

และทีมทนายให้กับตัวแทนของเครือข่าย	People	GO	network	ได้ยื่น

ฟ้องส�านักงานต�ารวจแห่งชาตแิละพวกต่อศาลปกครอง	โดยฟ้องในข้อหา

ละเมิดเสรภีาพในการชมุนมุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เนือ่งจากเจ้าหน้าที่

ปิดก้ันไม่ให้ผู้ชุมนุมท�ากิจกรรมเดินเท้าท้ังท่ีมีการแจ้งการชุมนุมไว้แล้ว	

รวมทัง้มพีฤติการณ์ข่มขู	่คกุคาม	ท�าให้ผูช้มุนมุหวาดกลวัในการใช้เสรภีาพ	

จนส่งผลให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน	และศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่ง

ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เกี่ยวข้องยุติการ 

ขดัขวางการชมุนมุและคุม้ครองการเดนิมติรภาพ	อย่างไรกต็าม	สภุาภรณ์

เห็นว่าการท�างานบนฐานจากความคิดติดอาวุธทางกฎหมายให้ชาวบ้าน

นั้นในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอแล้ว	 เพราะกฎหมายในปัจจุบันกลายเป็น

อุปสรรคส�าคัญในการปกป้องสิทธิของชาวบ้านด้วยเช่นกัน
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นุชนารถ แท่นทอง
ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค

 ผูน้�าหญงิทีท่�างานสิทธด้ิานทีอ่ยูอ่าศยั สทิธใินทีดิ่นของคนจน 

เรียกร้องเรื่องคุณภาพชีวิต รัฐสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า ที่รัฐควรจัดให้

ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สู่การใช้สิทธิพลเมือง
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 นุชนาถ แท่นทอง	ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค	นับเป็นหนึ่งใน

แกนน�าในการต่อสูใ้ห้กบัชมุชนชาวสลมั	หรอืทีภ่ายหลงัเรยีกกนัว่า	ชมุชน

แออัด	ตั้งแต่ปี	๒๕๓๓	รวมเป็นระยะเวลากว่า	๒๐	ปี		เหตุการณ์การต่อสู้

ทีส่�าคญั	คอื	กรณเีหตกุารณ์ถกูไล่รือ้ทีค่ลองเตย	ซ่ึงช่วงนัน้คณุนชุนาถอายุ

เพยีง	๒๒	ปีเท่านัน้	โดยมกีารรวมตวักบัชาวชุมชนแออัดในพืน้ทีเ่พ่ือร่วมกนั 

ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิที่อยู่อาศัยจนถึงในชั้นศาล	จากเหตุการณ์ดังกล่าว

ในครั้งนั้นจึงก่อให้เกิด	 “ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน” โดยจุดเริ่ม	 คือ 

การออมทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชน	 	 และเพื่อเป็นเงินประกันตัวเอง

ตอนถกูจบักุม	ซึง่การท�างานในการรวมกลุม่ภายใต้ศนูย์รวมพฒันาชมุชน

นั้นชาวบ้านได้รวบรวมเงินกันเป็นก้อนใหญ่และได้ซ้ือที่เพ่ืออยู่อาศัยมา

จนถึงปัจจุบัน	

	 ปัจจุบันนุชนารถท�าหน้าที่แก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยของคนจน 

เมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ	บริหารจัดการองค์กรเครือข่ายประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการไล่รื้อจากภาครัฐและเอกชน	เครือข่ายสลัมสี่ภาคเป็น

องค์กรชาวบ้านที่ให้ความสนใจต่อประเด็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคนจน

เมือง		โดยมีแนวทางในการท�างานมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิง

ระบบทีจ่ะสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทยีมให้เกิดข้ึนกบัคนในทกุชนชัน้	

รวมถงึพยายามตดิตามและคดัค้านกฎหมายต่างๆ	ท่ีส่งผลกระทบต่อท่ีอยู่

อาศยั	การท�างานของเครอืข่ายสลมัสีภ่าคครอบคลมุทัง้ประเด็นการไล่ร้ือ

ทีด่นิโดยภาครัฐ	การกระจายการถอืครองทีด่นิ	การออกกฎหมายผงัเมอืง

ทีไ่ม่ให้ความเป็นธรรมกบัคนจน	ไปจนถงึการตดิตามงบประมาณต่างๆ	ที่

เกีย่วข้องกับการบรหิารจดัการทีด่นิ	การผลกัดนัเรือ่งของบ�านาญชราภาพ	

กล่าวคือ	ผู้ที่มีอายุ	๖๐	ขึ้นไป	ควรที่จะมีหลักประกัน	 ไม่ควรมีแต่เพียง
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เบีย้ยงัชพีอย่างในปัจจบุนั		ความยากล�าบากในการแก้ไขปัญหาเร่ืองทีอ่ยู่

อาศัยทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบายต้องก้าวข้ามความกลัว 

การยอมรับจากสังคมที่มองมิติชายเป็นใหญ่	 โดยมองว่าผู้หญิงควรท�ามา

หากิน	 เลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน	 ตลอดจนความรู้ด้านการศึกษาท่ีถือเป็นข้อ

จ�ากัดอย่างหนึ่ง	โดยมิได้หวั่นเกรงต่ออุปสรรค

	 นอกจากการต่อสู้ปกป้องสิทธิในที่อยู่อาศัยแล้ว	 นุชนารถและ

เครอืข่ายสลมัสีภ่าค	ยงัได้สะท้อนและให้ความส�าคญัต่อเรือ่งสทิธมินษุยชน

ด้านอื่นๆ	 อีกด้วย	 โดยด�าเนินกิจกรรมเพื่อปกป้องคุ้มครอง	 ส่งเสริม 

สทิธมินุษยชนและเสรภีาพอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	สทิธใินการจดัการทรพัยากร	

อาทิ	การผลักดันให้รัฐบาลเร่งผ่านร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน	ร่าง

พระราชบัญญัติภาษีอัตราก้าวหน้า	 และร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน 

ในการจัดการที่ดินและฐานทรัพยากร	 เป็นต้น	 รวมถึงการจัดกิจกรรม 

เพื่อต่อสู้และขับเคลื่อนเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นของ

ประชาชนในสถานการณ์ทางการเมอืง	และสะท้อนว่า	ประชาชนมอี�านาจ

เพียงอย่างเดียวที่สามารถท�าได้คือ	 การรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องสิทธิของ

ตนเอง	แต่ภายหลงัการปกครองโดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	

ส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อปกป้องหรือเรียกร้อง

สทิธขิองตนได้	เน่ืองจากตดิเง่ือนไขค�าสัง่ห้ามชุมนมุทางการเมอืง	การรวม

กลุม่กันเพือ่เรยีกร้องสทิธอิืน่ๆ	จะถกูกล่าวหาว่าเป็นการชุมนุมทางการเมอืง

ไปด้วย	ก่อนรฐัประหารคนในชุมชนแออดัจะมกีารชมุนมุเมือ่มคีนกลุ่มใด

เดอืดร้อน	ถกูกระทบสทิธ	ิ	เครอืข่ายสลมัสีภ่าคน�าโดยนชุนารถจะพยายาม

ไปสนับสนุน	 ด้วยมองว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากท้องที่มีลักษณะ

เดียวกัน		
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	 ในปี	๒๕๕๙	กลุ่มเครือข่ายสลัม	แรงงาน	นักศึกษา	นักกิจกรรม

เพื่อเสรีภาพน�าโดยนุชนารถ	 ในฐานะประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค 

พร้อมด้วยประชาชนจ�านวนหนึ่ง	 รวมตัวกันภายในมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	 เพื่อจัดกิจกรรมปล่อยลูกโป่ง	 รณรงค์ไม่ผิดโดยนุชนารถ 

ได้อ่านแถลงการณ์ว่า	สืบเนื่องจากการจับกุมนักศึกษา	นักกิจกรรม	และ

ผู้น�าแรงงานที่ท�าการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับใหม่	

เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๙	โดยถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืน	พ.ร.บ.ประชามติ	

พ.ศ.	๒๕๕๙	และนักศึกษาทั้ง	๗	คน	ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ�าพิเศษ

กรุงเทพดังนั้น	 การจัดกิจกรรมในครั้งนั้นเพื่อเป็นการปกป้องและ

สนับสนุนนักศึกษาทั้ง	๗	คน	โดยยืนยันว่า	การรณรงค์ไม่ใช่อาชญากรรม

เพราะก่อนการลงประชามติ	 ประชาชนควรมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่าง

รอบด้าน	รฐัจงึควรเคารพสทิธขิองประชาชนทีจ่ะวเิคราะห์ร่างรัฐธรรมนญู	

และเรียกร้องให้คณะรักษาความสบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ยุติจ�านวนคดีและ

ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง	 ๗	 คน	 อย่างไม่มีเงื่อนไข	 ทั้งนี้	 ภายหลังการจัด

กิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาชี้แจงเรื่อง	 ค�าสั่งของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ที่๓/๒๕๕๘	 จากนั้นได้มีการเชิญ 

นุชนารถไปพูดคุยที่สถานีต�ารวจและได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมา

	 ล่าสุด	 นุชนารถเป็นหนึ่งในนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีถูก 

เจ้าหน้าที่รัฐร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุม

ทางการเมือง	ณ	ที่ใดๆ	ที่มีจ�านวนตั้งแต่	๕	คนขึ้นไป	ตามค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ที่	๓/๒๕๕๘	หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ของเครือข่ายประชาชน	 People	 Go	 network	 เดินมิตรภาพ	 ซ่ึงจัด

กิจกรรม	We	Walk	 เดินมิตรภาพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 

เมื่อวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๖๑



41การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ผู้หญิงที่ท�างานอย่างทุ่มเทในหน่วยงานราชการเพื่อปกป้อง

สิทธิท่ีจะด�ารงชีวิตอยู่โดยปราศจากความกลัวและความรุนแรงของ 

ผูห้ญงิและเด็กผูบ้ริหารบ้านพักเดก็และครอบครวั ทีท่�าหน้าทีม่ากกว่า

การให้ท่ีพักพิง และการดูแลความปลอดภัยแก่ผู ้หญิงและเด็ก 

การท�างานทีก้่าวข้ามผ่านพรมแดนของเชือ้ชาต ิศาสนา และการแบ่งแยก

ดารารัตน์ สุเทศ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
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 ดารารัตน์ สุเทศ	 เพื่อนร่วมงานรู้จักในนาม	“หัวหน้าปู”	หรือ

เด็กๆ	 ในบ้านพักเรียกกันว่า	 “แม่ปู” หรือ “มาเธอร์ (mother)” 

นักสังคมสงเคราะห์ระดับช�านาญการ	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดพังงา	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	อ�าเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา	คุณดารารัตน์	หรือ	

“หัวหน้าปู”	รบัราชการมาเป็นเวลากว่า	๒๒	ปี		เมือ่เดือนมกราคม	๒๕๕๖	

ได้รับมอบหมายให้ต้องดูแลเด็กและสตรีชาวโรฮิงญาที่อพยพมาทางเรือ

ในทะเลอันดามันของไทย	ในครั้งนั้นมีจ�านวนผู้อพยพเป็นผู้หญิงและเด็ก	

ทั้งสิ้น	 ๑๘๙	 ราย	 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง	 สถานการณ์เช่นนั้นไม่ง่ายต่อ 

การท�างานนัก	เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ	ทั้งความต่างทางภาษา	

วฒันธรรมประเพณ	ีอกีทัง้ยงัเกดิความขดัแย้งทางสงัคม	เกีย่วกบัมาตรการ

แก้ไขปัญหาผู ้อพยพ	 ผู ้แสวงหาที่พักพิง	 โดยบางฝ่ายมองว่าควรให ้

ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแต่บางฝ่ายกลบัมองว่าผูอ้พยพเหล่านีจ้ะ

สร้างปัญหาและเป็นภาระต่อประเทศไทย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเร่ืองภาระ

งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมท่ีรัฐไทยต้องแบกรับภาระไว้	 รวมถึง 

ผลกระทบต่อวิถีชีวิต	 ความปลอดภัย	 โรคระบาด	 รวมถึงความกลัวเรื่อง

การก่อการร้ายที่จะมาจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง	

	 นอกจากนั้นสิ่งที่ดารารัตน์	 และเจ้าหน้าท่ีบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวต้องเผชิญคือ	 การหลบหนีจากบ้านพักของชาวโรฮิงญาที่

ต้องการเดนิทางไปแสวงหาชีวติท่ีดกีว่าท่ีประเทศเพือ่นบ้าน		ซึง่ท�าให้อาจ

ถูกล่อลวงเพ่ือน�าไปแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์	 การล่วงละเมิด

ทางเพศ	และการถูกขูดรีดทรัพย์สิน		
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	 ดารารัตน์ได้ให้การดูแลผู้หญิงและเด็กผู ้เสียหายในบ้านพัก

มากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 โดยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา	

ทั้งการฝึกอาชีพเพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไปในอนาคต	

เช่น	 การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม	 การปลูกผัก	 เพาะเลี้ยงปลาดุก 

เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลิตได้จะเกบ็ไว้ท�าอาหาร	และหากมเีหลือจะน�าไปแบ่งปัน	

รวมถงึจ�าหน่วยในราคาถกู	นอกจากนัน้ยงัมกีารฝึกตัดเย็บเส้ือผ้า	สานตะกร้า	

ฯลฯ	 ซึ่งท�าให้เด็กและหญิงโรฮิงญาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม	รวมทัง้ให้ความเคารพในสทิธทิางวฒันธรรมและศาสนาโดยให้

ครูสอนศาสนาอิสลาม	ภาษาแม่	 (Mother	 Tongue	 Language)	 และ

สอนภาษาไทยแก่เด็กๆ	

		 นอกจากนัน้	ยงัจดัให้มกิีจกรรมท่ีสร้างทศันคติให้ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ 

ให้ผกูพนักับสงัคมไทย	เช่น	กจิกรรมการเล่าเรือ่งราวการเดินทางของพวก

เขาและครอบครัว	 และการแสดงออกถึงค�าขอบคุณจากใจชาวโรฮิงญาสู่

ประชาชนคนไทยในชมุชนด้วยกจิกรรม	“ละครชมุชน”	จนท�าให้พวกเขา

เกดิความเช่ือม่ัน	เห็นคณุค่าของตน	พฒันาไปถึงการยกระดบัจติใจสูค่วาม

เป็นผู ้มีจิตสาธารณะที่พร ้อมจะหยิบย่ืนแบ่งปันสู ่ผู ้อื่นต่อไปด้วย

ประสบการณ์ในการดูแลผู้แสวงหาท่ีพักพิงโรฮิงญาเป็นเวลาหลายป ี

ดารารตัน์จงึมคีวามเข้าใจถึงความละเอยีดอ่อนต่อขนบธรรมเนยีมวฒันธรรม	

และความเชื่อทางศาสนา		

											คุณลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นที่ประทับใจ	คือ	วิธีคิดและ

รปูแบบการท�างานท่ีก้าวผ่านพรมแดนของเช้ือชาต	ิศาสนา	การสร้างพืน้ที่

การอยูร่่วมกนัโดยไม่มกีารแบ่งเขา	แบ่งเรา	มคีวามยนิดท่ีีจะทุม่เทแรงกาย

แรงใจตามหน้าท่ีและอ�านาจในการช่วยเหลือทุกคนท่ีต้องตกเป็น 
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ผู้เสยีหาย	ดารารตัน์ได้สร้างความเปลีย่นแปลงทางทศันคต	ิและวธิปีฏิบตัิ

ในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 จากเดิมท่ีผู้ปฏิบัติงานมักมีอคติ 

เหมารวมต่อผูอ้พยพทางเรอื	กลายเป็นการให้ความส�าคญัต่อการคดัแยกเหยือ่

ทกุรายและทกุครัง้ภายหลงัการจบักมุกลุม่ดงักล่าว	เกิดเป็นความร่วมมอื

ของหน่วยงานภาคีทั้งหลาย	 เพื่อหาหนทางจัดการต่อปัญหาค้ามนุษย ์

ในกลุม่ผูอ้พยพทางเรอื	พร้อมทัง้สามารถช่วยเหลอืผูต้กเป็นเหยือ่ได้อย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึ้น	การต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์	และความพยายาม

สกัดก้ันไม่ให้มีการเอารดัเอาเปรยีบต่อเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั	เริม่ต้นขึน้อย่าง

ไม่เป็นทางการด้วยการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันจากผู้ปฏิบัติงานจังหวัด

หนึ่งสู่จังหวัดหนึ่ง	และพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้นในเวลาต่อๆ	มา	

		 	 	 	 	 	 	 	 	ปัจจุบันนี้	บ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา	ที่อยู่ภายใต้ความ 

รับผิดชอบของดารารัตน์	 ยังมีผู้เสียหาย	 จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ	

และผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัวได้เข้ามาพักพิงร่วมด้วย		

	 ดารารัตน์ผ่านสถานการณ์ถูกคุกคามอย่างต่อเน่ืองอยู่บ่อยคร้ัง

จากหลายเหตุการณ์	 ส่วนหนึ่งมาจากประเด็นการท�างานที่อาจไป 

ขัดแย้งกับผู้เสียผลประโยชน์และครอบครัวของผู้ต้องหาบางราย	 เช่น	

ขบวนการค้ามนุษย์	 เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการลักลอบ 

ค้าแรงงานข้ามชาต	ิชาวบ้านในชมุชน	และหลายครัง้ทีม่บีคุคลแปลกหน้า

มาคอยวนเวียนอยู่รอบๆ	 บ้านพัก	 หรือแม้แต่การถูกข่มขู่ที่จะท�าให้พ้น

จากต�าแหน่งหน้าท่ี	 แต่สิ่งเหล่านี้	 ไม่สามารถท�าให้ดารารัตน์	 ย่อท้อต่อ 

การปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของคน

อย่างไม่หวั่นต่อความยากล�าบาก
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หทัยรัตน์  พหลทัพ
ผู้สื่อข่าวอาวุโสโต๊ะข่าวสืบสวนสอบสวน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 ผูห้ญงิทีท่�าหน้าทีใ่นบทบาทของสือ่มวลชนในการส่งเสริมและ

ปกป้องสิทธิมนุษยชน การน�าเสนอให้ประชาชนรู้ความจริง ท�างาน

อย่างรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านการเผยแพร่

ข่าวสารและการตรวจสอบกันเองในแวดวงสื่อมวลชน
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 หทัยรัตน์ พหลทัพ	เป็นนักข่าวจ�านวนน้อยที่มุ่งมั่นน�าเสนอข่าว

ประเด็นสิทธิมนุษยชน	 ในขณะที่พื้นท่ีเสรีภาพของสื่อไทยเองตกอยู่ใน

ภาวะแห้งแล้ง	เสรภีาพในการน�าเสนอข่าวถูกจ�ากดัวงให้แคบลง	หทัยรัตน์

ท�าหน้าที่ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของสื่อมวลชน	 คือ	 การปกป้องสิทธิของ

ประชาชน	ผ่านการรายงานความจรงิของเหตุการณ์	เป็นกระบอกเสยีงส่ง

ต่อเรื่องราวของผู้ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	 หทัยรัตน์ในฐานะที่เป็น

สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	

อาทิ	การรายงานข่าวเรื่อง	“โรฮิงญาคนไร้แผ่นดิน”	ที่เป็นการรายงาน

ข่าววกิฤตผูอ้พยพโรฮงิญาในค่ายผูล้ีภ้ยัประเทศบงักลาเทศและการค้ามนุษย์

ชาวโรฮิงญา	หทัยรัตน์ในฐานะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังเมืองคอกซ์บาซ่า	

ประเทศบังกลาเทศ	 เพื่อติดตามวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮิงญา	 ซึ่งมีผู้อพยพ

เข้ามายังประเทศบังกลาเทศกว่า	๖	แสนคน	โดยพยายามสื่อสารให้ผู้ชม

ตระหนักรู้ถึงสิทธิ	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และการถูกกระท�าที่เป็นการ

ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	รวมถึงสภาวะที่ตกอยู่ในฐานะ	“ผู้ไร้รัฐ” 

ที่ท�าให้คนจ�านวนไม่น้อยแสวงหาโอกาสท่ีจะมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	

นอกจากนี้	 ยังได้พยายามสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมไทยเห็นใจต่อ	

“เพื่อนมนุษย์” ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้ชาวโรฮิงญาบางคนจะหนีรอดจาก

พื้นที่และมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินไทย	 แต่ก็ยังไม่มีสถานะบุคคลท่ีถูกรับรอง

ตามกฎหมาย	รวมท้ังเหยือ่การค้ามนษุย์ก็ยงัไม่มกีารจดัการรองรบัสทิธท่ีิ

ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน	
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	 ท่ามกลางสื่อกระแสหลักให้ความสนใจน้อยมากต่อกรณ ี

การละเมดิสทิธผิูต้้องขงัชาวมสุลมิทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของเจ้าหน้าทีรั่ฐ	

หทัยรัตน์ได้ท�าสารคดีสั้นเรื่อง	 “บาดแผลกลางไฟใต้”	 และติดตาม

รายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มากกว่า	๖	ปี	ให้ความสนใจเรือ่งกระบวนการเจรจาสนัติภาพทีอ่ยูร่ะหว่าง

การพูดคุยของหน่วยงานความมั่นคงและกลุ่มผู ้เห็นต่าง	 นอกจากนี	้ 

ยังให้ความสนใจเรื่องกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 

โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมและจับกุมตัว	

	 หทยัรตัน์ยงัได้ท�าการรายงานข่าวเรือ่ง	“การล่วงละเมดิเดก็และ

สิทธิเด็ก” ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากชายชาวฝรั่งเศสว่าลูกสาวและ

ลูกชายวัย	๕	ขวบ	ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อเลี้ยง	ซึ่งต่อมาศาลได้มี

ค�าสั่งให้เด็กทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของพ่อจนกว่าศาลจะมีค�าสั่งเป็น

อย่างอื่น	 หทัยรัตน์ได้ติดตามรายงานข่าวเรื่องการล่วงละเมิดเด็กและ 

สิทธิการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องตาม	

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	

	 นอกจากนี้ 	 หทัยรัตน ์มีบทบาทต ่อกรณีสมาคมนักข ่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 เผยแพร่ค�าแถลงผลการพิจารณา

รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง	 กรณีผู้บริหารองค์กรสื่อมีพฤติกรรม 

เข้าข่ายคุกคามทางเพศ	หทัยรัตน์ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

และการปฏริปูสือ่	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้ออก

แถลงการณ์ต ่อเรื่องดังกล่าว	 “ขอเรียกร้องให้สมาคมนักข่าวฯ 

เปิดเผยรายงานฉบับจริงของคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง  

เพื่อบรรทัดฐานต่อสังคมในเร่ืองการคุกคามทางเพศ”	 เนื่องจาก
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แถลงการณ์ของสมาคมนักข่าวฯยังมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจนใน

หลายประเดน็	ในฐานะนกัข่าวคนหนึง่ทีร่่วมลงรายชือ่ให้สมาคมนกัข่าวฯ	

ตั้งคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อมูลเท็จจริง	หทัยรัตน์เรียกร้องให้สมาคม

นักข่าวฯ	 เปิดเผยรายงานของคณะอนุกรรมการฯ	 ทั้งฉบับย่อและ 

ฉบบัเตม็	เพือ่สร้างบรรทัดฐานต่อสงัคมไทยในการแสวงหาข้อเทจ็จรงิต่อ

การคุกคามทางเพศ	 หลังจากนั้นคุณหทัยรัตน์ได้ลาออกจากการเป็น

อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 สมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 เพื่อน�าไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริง 

ในเร่ืองน้ีต่อสังคม	 ซึ่งเป็นความพยายามให้บุคคลหรือองค์กรที่มีอ�านาจ

รับรู้และเข้าใจ	 รวมถึงหาทางแก้ไขปัญหาเป็นการท�าความเข้าใจและ 

ตรวจสอบข้อมลูในกรณทีีม่กีารละเมิดสทิธขิองผู้หญงิในวงการส่ือมวลชน

ซึง่สิทธแิละเสรภีาพของสือ่สารมวลชนและการละเมดิสทิธกิระทบต่อการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	 และเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญในระบอบ

ประชาธิปไตย
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อภิปรำยเรื่อง
“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน บทบาทในการเคลื่อนไหวทาง

สังคม ความเสี่ยงภัยคุกคาม และข้อเสนอเพื่อการคุ้มครอง”

ด�ำเนินกำรอภิปรำยโดย นัยนำ สุภำพึ่ง

 ผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย

  สมหมาย จันทร์ตาวงศ์  ผู้แทนมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
  สฮุยัดา กทูา หวัหน้าทมี และนรุฮายาต ียโูซ๊ะ ผูแ้ทนทมีฟตุบอลบคู ูFC
  นุชนารถ แท่นทอง  ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค
  สภุาภรณ์ มาลยัลอย  ผู้จดัการมูลนธินิติธิรรมสิง่แวดล้อม (ENLAW)
  ดารารัตน์ สุเทศ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
  หทัยรัตน์ พหลเทพ  ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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ประเด็นบทบำทในกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมและควำมเสี่ยงภัยคุกคำม 
มูลนธิิเอม็พำวเวอร์ (องค์กรพฒันำเอกชนทีท่�ำงำนต่อสูเ้พ่ือสทิธิพนกังำน

บริกำร) 

 สมหมาย จนัทร์ตาวงศ์ ผูแ้ทนมลูนธิเิอม็พาวเวอร์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า 
รางวัลที่ได้รับนี้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของพนักงานบริการตลอด
ระยะเวลา ๓๒ ปีที่ผ่านมา แม้สังคมอาจมองว่าพนักงานบริการเป็นผู้ที่กระท�า
ผิดกฎหมาย ได้รับตีตราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี และไม่มีพื้นที่ในสังคมอย่างเป็น
ทางการ แต่การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่
พนักงานบรกิารและเป็นการยนืยนัว่า พนกังานบรกิารควรได้รับการคุม้ครองสิทธิ
เท่าเทียมกับบุคคลอื่นเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์คนหนึ่ง
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ทีมฟุตบอล บูคู เอฟซี จังหวัดปัตตำนี

  สุฮัยดา กูทา หัวหน้าทีม และนุรฮายาตี ยูโซ๊ะ ผู้ประสานงาน กล่าวถึง

ความรูส้กึหลังจากตดัสนิใจมาเล่นกฬีาชนิดน้ีว่า รูส้กึตืน่เต้น แต่กม็คีวามรูส้กึกลวั

ว่าจะถูกใช้ความรุนแรง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ผู้หญิงยังคงถูกกดทับ

จากความเชื่อทางศาสนาและสังคมก็มีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากในเรื่องการ

แต่งกายของผู้หญิง ทั้งนี้ พวกตนมักจะถูกมองจากผู้ชายด้วยความแปลกใจและ

บางครัง้กถ็กูตัง้ค�าถามถงึความเหมาะสม อย่างไรกต็าม เมือ่เวลาผ่านไปได้ค้นพบ

ว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลท�าให้มีความกล้าท่ีจะแสดงออกมากขึ้น ซ่ึงก็ถือเป็น 

ความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ที่ส�าคัญส�าหรับตนเอง 
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สุภำภรณ์  มำลัยลอย ผู้จัดกำรมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

 สภุาภรณ์กล่าวว่า จากประสบการณ์ท�างานด้านสิง่แวดล้อมท�าให้ได้รับ

บทเรียนหนึ่งที่ส�าคัญคือ การได้เรียนรู้จากพี่น้องประชาชนท่ีถูกละเมิดสิทธ ิ

และยังเห็นว่ากลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการปกป้อง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ภาคประชาชน

ใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนจึงถือเป็นเร่ืองที่มี

ความส�าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ โดยปกติตนมักจะท�างานในส่วนของผู้สนับสนุนงาน

เบือ้งหลงั แต่เนือ่งจากในช่วงระยะเวลา ๓ ปีทีผ่่านมานี ้มกีารกดดันภาคประชาชน

เป็นอย่างมาก ท�าให้รู้สึกว่าภาคประชาชนต้องต่อสู้มากขึ้น จึงตัดสินใจที่จะก้าว

มาท�างานเบือ้งหน้าอยูเ่คยีงข้างกบัภาคประชาชนในการต่อสู้เพ่ือสิทธขิองตนเอง 

แม้ว่าการเป็นผูส้นบัสนนุเบ้ืองหลงัอาจจะมคีวามปลอดภยัมากกว่า อย่างไรกต็าม 

ในช่วงแรกตนมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย เนื่องจากต้องเปิดเผยตน 

ต่อสาธารณะ และท�าให้สังคมรับรู้ภาพของตนในฐานะฝ่ายตรงข้ามกับรัฐ 
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นุชนำรถ แท่นทอง  ประธำนเครือข่ำยสลัมสี่ภำค

 นุชนารถกล่าวว่า ประสบการณ์ขับเคลื่อนทางสังคมเริ่มต้นขึ้นจากการ
ที่ตนเองได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อชุมชน โดยที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิใน
กระบวนการต่อสูท้างกฎหมาย จนกระทัง่ถกูศาลมคี�าส่ังให้ร้ือถอนบ้านและต้อง
ออกจากบ้านของตนเอง เมื่อตนเองผ่านการต่อสู้และสามารถเรียกร้องสิทธิของ
ตนจนประสบความส�าเร็จสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว จึงตัดสินใจ
ต่อสูเ้พือ่เรยีกร้องสทิธใิห้แก่บคุคลอืน่ ตนเหน็ว่าผูท้ีท่�างานเพือ่เปลีย่นแปลงทาง
สังคมจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกบทบาทโดยไม่จ�ากัดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย 
อย่างไรก็ตาม จากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาตนต้องเผชิญกับความกลัว แต่ก็
ตระหนักว่า ความกลัวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาได้ แต่ส่ิงที่ท�าให้
หลุดพ้นจากความกลัว คือ การร่วมกันท�างาน นอกจากนี้ ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้
เกิดความกล้าที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คือ ความสามารถที่จะก้าวข้ามพ้น
ปัญหาด้วยตัวของตัวเอง 
 ทั้งนี้ จากการท�างานที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เครือข่ายสลัม 
สีภ่าคไม่ได้เป็นกลุม่คนทีเ่ข้าไปแย่งชงิทรัพย์สนิทีด่นิของผู้อืน่ แต่ต่อสู้เพ่ือการเข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐาน การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิในที่ดินซ่ึง 
ควรจะถกูกระจายให้คนไทยทัง้ประเทศได้ใช้ร่วมกัน ไม่กระจกุตวัเฉพาะกลุม่หรอื
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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ดำรำรัตน์ สุเทศ  หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงำ

 ดารารัตน์กล่าวถึงความรู้สึกว่า การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ท�าให้
ตนเองรู้สึกตกใจระคนกับความแปลกใจ เพราะตนเองเป็นผู้ท�างานในหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งจะต้องให้การคุ้มครองช่วยเหลือดูแลเด็ก ผู้หญิง และผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามภารกิจหน้าที่ ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นเกียรติ

ในฐานะเป็นหนึง่ในวชิาชพีของหน่วยงานราชการทีไ่ด้ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ 
 ดารารัตน์ได้ยกตัวอย่างความรู้สึกประทับใจจากการท�างานช่วยเหลือ
ชาวโรฮิงญา เมื่อปี ๒๕๕๗ ท�าให้ทราบว่าชาวโรฮิงญาไม่ได้ประสงค์จะเดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่ถูกแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบจากขบวนการค้ามนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาได้รับ
ดแูลชาวโรฮิงญา จ�านวน ๑๔๓ คน ตัง้แต่หลงัจากคดัแยกเหยือ่จากการค้ามนษุย์ 
จนปัจจุบันชาวโรฮิงญาที่อยู่ในความดูแลทุกคนได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัย 
ในต่างประเทศแล้ว 
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หทัยรัตน์  พหลทัพ  ผู้สื่อข่ำวอำวุโส สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 หทยัรตัน์ได้เล่าประสบการณ์การท�างานข่าวสทิธมินษุยชนว่า จากการ 
รายงานข่าวประเด็นการอพยพของชาวโรฮิงญา ตนได้รับผลตอบรับทางลบจาก
สงัคมไทย จงึพยายามท�าความเข้าใจกบัประชาชนมากขึน้ และพยายามรายงาน
ข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยและเป็นเพื่อน
มนุษย์คนหนึ่งเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม ผลสะท้อนทางลบจากสังคมยังคงมีอยู ่
เช่นเดมิ แต่เม่ือเดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา ตนได้เดนิทางไปยงัประเทศบงัคลาเทศ
เพือ่รายงานสถานการณ์ของชาวโรฮงิญาอกีครัง้ และทราบว่าชาวโรฮงิญาเร่ิมได้
รบัความช่วยเหลอือนัเป็นผลจากการรายงานข่าวของนกัข่าวทุกประเทศร่วมกนั 
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตนรู้สึกประทับใจ คือ การรายงานข่าวเหตุการณ์ กรณีการ
จบักมุผดิตวั ภายหลังจากการน�าเสนอข่าวต่อสาธารณะ นักศกึษาแพทย์ซึง่อ้างว่า
ตนเองถูกจับผิดตัวดังกล่าวได้รับการปล่อยตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้แสดงให้
เหน็ถงึพลงัของสือ่มวลชนท่ีมีต่อสิทธมินุษยชนและกระบวนการยุตธิรรม อย่างไร
ก็ตาม นอกจากเหตุการณ์ประทับใจดังกล่าว ตนเองยังเคยถูกข่มขู่คุกคามจาก
การน�าเสนอรายงานข่าวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน บทเรียนครั้งนี้ท�าให้
เรียนรู้ว่าผู้สื่อข่าวจะต้องระมัดระวังตนเองด้วยเช่นกัน
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ประเดน็ข้อเสนอแนะเพือ่การคุม้ครองผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธมินษุยชน
 

 ผู้แทนจากทีมฟุตบอล บูคู เอฟซี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้พื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้ความส�าคญักบัความเสมอภาคทางเพศ มกีารเปิดพ้ืนท่ี

ปลอดภัยให้ผู้หญิงสามารถเล่นกีฬาประเภทใดก็ได้ตามที่ต้องการ หรือสามารถ

พกัผ่อนและคลายความเครยีดจากภาระงานบ้านและภาระงานจากการประกอบ

อาชีพ 

 สมหมาย จนัทร์ตาวงศ์ ผูแ้ทนจากมลูนธิเิอม็พาวเวอร์ มข้ีอเสนอแนะ

ต่อรัฐบาลให้ท�าหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้หญิงที่ท�างานในทุกสาขาอาชีพ และ 

ไม่กระท�าการอันเป็นการละเมดิสทิธขิองผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชน และให้ 

การปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนแทนการใช้กฎหมายท�าร้ายประชาชน

 นุชนารถ แท่นทอง  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

	 •	รัฐบาลควรถอนค�าฟ้องประชาชนผู้เข้าร่วมเดินมิตรภาพ (We Walk) 

และกลุ่มบคุคลทีถ่กูด�าเนนิคดจีากการปฏิบัตติามค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ที ่๓/๒๕๕๘ เร่ือง การรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คงของชาติ เน่ืองจาก

เป็นการไม่ยุติธรรมที่ผู้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิมนุษยชนต้องถูกด�าเนินคดี 

	 •	รัฐบาลควรท�าหน้าที่คุ ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือการท�างานของรัฐผ่าน

การส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัถงึสิทธขิองตน รบัรู้สถานการณ์และเข้าถึงสิทธิ

ต่าง ๆ  แทนการรบัรูแ้ละเข้าใจว่านกัปกป้องสทิธมินษุยชนเป็นปัญหาทีก่่อเหตใุห้

ประเทศวุน่วาย และไม่ควรบังคบัใช้ค�าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓/๒๕๕๘ 

กบับุคคลใดอีกต่อไป
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 สุภาภรณ์  มาลัยลอย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

	 •	รัฐบาลควรยกเลิกค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงละเมิด 

สิทธิมนุษยชน และไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้รัฐบาล

ต้องถอนค�าฟ้องหรือยกเลิกการด�าเนินคดีกับผู้ท่ีต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

และปกป้องชุมชนทุกคนและทุกกรณีที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค�าสั่ง 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท่ี ๓/๒๕๕๘ และพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถงึค�าสัง่หรอืกฎหมายใดท่ียบัยัง้การต่อสูเ้พือ่ปกป้องสทิธมินษุยชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิทธิพลเมือง

	 •	รัฐบาลในอนาคตต้องเป ิดโอกาสให ้มีพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับ 

การแสดงออก การน�าเสนอประเดน็นโยบาย รฐับาลทีม่าจากกระบวนการเลอืกต้ัง

ตามระบอบประชาธปิไตยควรเหน็ความส�าคัญและยอมรับผู้ปกป้องสิทธมินุษยชน

ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และควรสร้างกลไกปกป้องคุ้มครอง 

นักปกป้องสทิธมินษุยชนทุกคน อนัจะเป็นปัจจัยทีน่�าพาประเทศไปสูค่วามมัน่คง

ได้อย่างแท้จริง เพราะความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐ หากแต่เป็น 

ความมั่นคงของประชาชนทุกคนในประเทศ ซึ่งรู้สึกว่าตนเองมีความปลอดภัย

และกล้าที่แสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกต่าง

 ดารารัตน์ สุเทศ มีข้อเสนอแนะว่า ในฐานะที่ท�างานในหน่วยงานจาก

ภาครัฐ เห็นว่า บทบัญญัติของกฎหมายไทยมีความครอบคลุมอยู่แล้ว หากผู้ใช้

กฎหมายค�านึงถึงคุณค่าของตนเอง มีความศรัทธาต่อตนเอง และใช้คุณค่าและ

ศรัทธานั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับพลเมือง ย่อมไม่จ�าเป็นต้องแก้ไข

บทบัญญัติของกฎหมายใดๆ 
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 หทัยรัตน์ พหลทัพ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

	 •	รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องคืนเสรีภาพให้แก่

ส่ือมวลชน และต้องยกเลิกค�าสั่งท่ีควบคุมปิดกั้นการท�างานของส่ือมวลชน 

ทกุแขนง เน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยก�าลงัตกอยูใ่นสภาวะของความหวาดกลวั 

แม้สือ่มวลชนเองก็ยงัรู้สกึหวาดกลวัทีจ่ะรายงานข่าวของผูท้ีม่คีวามเหน็ต่างจาก

รัฐบาล 

	 •	รัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาตต้ิองยกเลกิการส่งเจ้าหน้าที่

มาติดตามการท�างานของสื่อมวลชน 

	 •	สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต้องเปิดเผย 

ผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการคุกคามทางเพศผู้สื่อข่าวต่อสาธารณะ โดยหาก

ยอมรบัว่ามปัีญหาเกดิขึน้ กค็วรก�าหนดมาตรการป้องกนัหรือเยยีวยาแก้ไข ทัง้นี้ 

เพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  จากการด�าเนนิโครงการจดังานวนัสตรสีากล ๘ มนีาคม หวัข้อ “การประกาศ

เกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนประจ�าปี ๒๕๖๑” ซึ่งได้มีการปาฐกถา

โดยศาสตราจารย์กติตคิณุ วิทติ มนัตาภรณ์  และรองผู้แทนส�านกังานข้าหลวงใหญ่

เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมทั้งมีการร่วมอภิปรายของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนประจ�าปี ๒๕๖๑ 

เห็นควรให้มีการน�าเสนอข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้ส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาและการ

พัฒนากลไกในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อไป ดังนี้

 ๑. รฐับาลควรแสดงเจตจ�านงในการแสวงหามาตรการทีจ่�าเป็นเพ่ือยติุ

การคกุคามนกัปกป้องสทิธมินษุยชน ทัง้โดยการฟ้องร้องด�าเนนิคดีต่อนกัปกป้อง

สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้มีมาตรการ

ในการคุ้มครองจากการถูกคุกคามโดยการท�าร้าย การสังหาร หรือการบังคับ

สญูหาย รวมถงึการคกุคามด้วยการล่วงละเมดิทางเพศ และการท�าให้ถูกเกลยีดชงั 

โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันให้มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนโดยทันที และ

จนกว่าจะน�าผูก้ระท�าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย และให้มกีารเยยีวยาความเสยีหาย

ที่เกิดขึ้น
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 ๒. รัฐบาลควรพิจารณายกเลิกค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๓/๒๕๕๘ และปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รวมถึงควรทบทวนการฟ้องคดีข้อหาร้ายแรงต่อนักสิทธิมนุษยชน รวมถึงควร

เคารพเสรีภาพสื่อมวลชน โดยการยกเลิกค�าสั่งที่ควบคุมปิดกั้นการท�างานของ
สื่อมวลชนทุกแขนง และให้มีการปรับปรุง หรือยกเลิกค�าสั่งหรือกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือการชุมนุมสาธารณะ
เพ่ือปกป้องประโยชน์ส่วนรวม เพือ่ให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราอาณาจกัรไทย 
และอนสุญัญาด้านสทิธมินษุยชนขององค์การสหประชาชาตทิีป่ระเทศไทยเป็นภาคี
 ๓. รัฐบาลควรรีบเร่งให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อคุ ้มครองนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน โดยรัฐควรพิจารณาน�าปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้อง
สทิธมินษุยชนขององค์การสหประชาชาต ิ(UN Declaration on Human Rights 
Defenders) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย
  ๔. รฐับาลไทยจะต้องให้การยอมรับบทบาทและประณามความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี ทั้งนี้ ในการคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รัฐบาลอาจเชิญผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติท่ีดูแล
สถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (The UN Special Rapporteur on the 
Situation of Human Rights Defenders) มาเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ เพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการที่ควรจะด�าเนินการส�าหรับ 
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีมีความเสี่ยงอย่างเหมาะสมต่อไปอีกทั้ง
ควรจัดให้มีการให้ความรู้แก่บรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนท้ังหญิงชาย เช่น 
การจัดให้มีการอบรมในลกัษณะ “โรงเรยีนนกัปกป้องสิทธมินษุยชน” หรอืการ
ประสานงานช่วยเหลอืผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีถ่กูด�าเนนิคดีอาญา หรอื
มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ
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  ๕. กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างจิตส�านึก 
ทศันคต ิความรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) 
และท�าความเข้าใจในมิติความอ่อนไหวทางเพศสภาพ (Gender Sensitivity) 
แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสังคมที่เคารพความ 

เท่าเทียมทางเพศ
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ภำคผนวก



63การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๑

งำนวันสตรีสำกล ๘ มีนำคม
ประจ�ำปี ๒๕๖๑

“กำรประกำศยกย่องเชดิชเูกยีรตผู้ิหญงินักปกป้องสทิธมินุษยชน”
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. ปรานม สมวงศ์ พิธีกร กล่าวต้อนรับ 

เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย อังคณา นีละไพจิตร กรรมการ 

 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๑๐.๕๐ - ๑๑.๑๐ น. ปาฐกถา “บทบาทผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

 โดย ศาสตราจารย์กิตตคิณุ วทิติ มนัตาภรณ์  คณะนิตศิาสตร์   

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อดตีผูเ้ชีย่วชาญอสิระด้านการ 

 ป้องกนัความรนุแรงและการเลือกปฏิบตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ  

 (SOGI) สหประชาชาติ

 ปาฐกถา “๒๐ ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนกัปกป้อง 

 สิทธิมนุษยชน” 

 โดย Katia Chirizzi รองผู้แทนส�านักงานข้าหลวงใหญ ่

 เพือ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตปิระจ�าภมิูภาคเอเชยี  

 ตะวันออกเฉียงใต้ (UN OHCHR)
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เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๑.๔๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้หญิง 

 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สร้างขวัญ และก�าลังใจในการ 

 ขับเคลื่อนสังคมไทย 

 วีดีโอ Presentation ผู้ได้รับการประกาศยกย่อง เชิดชู 

 เกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

 *** ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ***

เวลา ๑๑.๔๐ - ๑๓.๑๐ น. อภิปรายเรื่อง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน บทบาท 

 ในการเคล่ือนไหวทางสังคม ความเส่ียงภัยคุกคามและ 

 ข้อเสนอเพื่อการคุ้มครอง 

 น�าอภปิรายโดย นยันา สภุาพึง่ ผูอ้�านวยการมลูนธิธิรีนาถ  

 กาญจนอักษร  

 ร่วมอภปิรายโดย ผูไ้ด้รบัการประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ

 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๑

 •	มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์

 •	ทีมฟุตบอลบูคู FC

 •	นุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค  

 •	สภุาภรณ์ มาลยัลอย ผูจ้ดัการมลูนธินิติธิรรมสิง่แวดล้อม  

 (EnLaw)

 •	 ดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 

 จังหวัดพังงา

 •	 หทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน ์

 ไทยพีบีเอส

เวลา ๑๓.๑๐ - ๑๓.๓๐ น. สรุปงาน /ถาม – ตอบ 

 กล่าวปิดงาน โดย  อังคณา  นีละไพจิตร  กรรมการ 

 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๑๓.๓๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ 

 ภูมิล�าเนา โดยสวัสดิภาพ
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วันสตรีสำกล
(International Women’s Day)

ประวัติความเป็นมา  

 

 วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ผู้หญิงท่ัวโลก ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ 

ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือความเห็นทางการเมือง จะมารวมตัวกันเพ่ือ

ร�าลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนานของผู้หญิง และร่วมกันผลักดัน 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  “วนัสตรีสากล” เกดิจากกรณกีรรมกรหญงิในโรงงานทอผ้า รัฐนวิยอร์ก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้พากันประท้วงให้นายจ้างเพิม่ค่าจ้าง และเรยีกร้องสทิธิ

ของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง ๑๑๙ คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ 

ด้วยการทีม่คีนลอบวางเพลงิเผาโรงงานทีพ่วกเธอนัง่ชมุนมุกนัอยู่ โดยเหตกุารณ์

ทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นในวันท่ี ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๕๗ (พ.ศ. ๒๔๐๐) จากนั้น 

ในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาทนไม่ได้ต่อการเอารดั เอาเปรียบ กดข่ี ทารุณ ของนายจ้าง

ทีใ่ช้งานพวกเธอเย่ียงทาส เนือ่งจากกรรมกรหญงิเหล่านีต้้องท�างานหนักถงึวนัละ 

๑๖-๑๗ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆ เป็นผลให้เกิด

ความเจ็บป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่กลับได้รับค่าแรง 

เพียงน้อยนิด และหากตั้งครรภ์ก็จะถูกไล่ออกจากงาน

 จากปัญหาความไม่เป็นธรรมจึงท�าให้เหล่ากรรมกรหญิงให้เรียกร้อง

ความเป็นธรรมด้วยการนัดหยุดงานในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๐๗ พร้อมกับ

เรยีกร้องให้นายจ้างลดเวลาการท�างานลงเหลอืวนัละ ๘ ชัว่โมง อกีท้ังให้ปรับปรุง

สวัสดิการทุกอย่าง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย
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  อย่างไรก็ตาม แม้การเรียกร้องครั้งนี้ จะไม่ประสบผลส�าเร็จ เนื่องจากมี

แรงงานหญงิหลายร้อยคนถูกจบักมุ แต่ก็ท�าให้สตรท่ัีวโลกสนบัสนนุการต่อสูข้อง

กรรมกรหญฺิงและเป็นการจุดประกายให้ผู้หญิงทั่วโลกเร่ิมตระหนักถึงสิทธิของ 

ตัวเองมากขึ้น

  ในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๑๐ (พ.ศ. ๒๔๕๓) ความพยายามของ

กรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลส�าเร็จ เมื่อมีตัวแทนผู้หญิงจาก ๑๗ ประเทศ 

เข้าร่วมประชมุสมชัชาสตรสีงัคมนยิมครัง้ที ่๒ ณ เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี ในระบบ

สาม ๘ คือ ยอมให้ลดเวลาท�างานเหลือวันละ ๘ ชั่วโมง ให้เวลาศึกษาหาความรู้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก ๘ ชั่วโมง และอีก ๘ ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อน 

พร้อมกนันีย้งัได้ปรบัค่าแรงของแรงงานหญงิให้เท่าเทยีมกบัแรงงานชาย และยงั

มีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วยทั้งนี้ยังได้รับรองข้อเสนอ

ของกรรมกรหญิงด้วยการก�าหนดให้วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น วันสตรีสากล

  ในประเทศไทย ข้อมูลของ Protection International ระบุว่ามี 

นกัปกป้องสทิธิมนุษยชน จ�านวนไม่น้อยท่ีรวมถึงนกัปกป้องสทิธมินษุยชนหญงิด้วย 

ถูกข่มขู่ คุกคาม ถูกสังหาร ถูกบังคับ สูญหาย ถูกคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา อกีทัง้มจี�านวนมากทีถู่กฟ้องร้องด�าเนนิคดด้ีวยข้อหาต่างๆ 

ทัง้จากรฐัหรอืเอกชน มกีารเพ่ิมขึน้ของการฟ้องคดผีูห้ญงินกัปกป้องสิทธมินุษยชน

เนือ่งจากการท�างานทีช่อบธรรมของพวกเธอในการส่งเสริมและปกป้องสิทธมินุษยชน

ในประเทศไทย ตัง้แต่ต้นปี ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา ๘ ใน ๑๐ ของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

ที่ถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดทางอาญาเป็นผู้หญิง 
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  อีกทั้งการท่ีรัฐบาลปัจจุบันมีความพยายามปฏิรูปประเทศโดยการออก

กฎหมายทีเ่ก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร ทีด่นิ  และพลงังาน แต่ประชาชน

ยังขาดการมีส่วนร่วม รวมถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ

เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น ท�าให้การท�างานของผูห้ญงิปกป้องสิทธมินษุยชน

ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น 

  การสร้างความตระหนกัและการหามาตรการเร่งด่วนเพ่ือคุม้ครองผู้หญงิ

นกัปกป้องสิทธิมนษุยชนจงึมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ และต้องการความร่วมมอืจาก

ทกุฝ่าย เพือ่สร้างหลกัประกนัในการท�างานเพือ่ปกป้องสทิธมินษุยชนของผูห้ญงิ

ว่าผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนจะไม่ถูกท�าร้าย ถูกคุกคาม โดยเฉพาะ

การคุกคามทางเพศ และการถกูท�าให้เกลยีดชงั รวมถึงศกัดิศ์รี และสทิธมินุษยชน

ของผู้หญิงจะได้รับการเคารพและคุ้มครอง
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ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(Women Human Rights Defenders-WHRDs)

ความเป็นมา

  ในปี ๒๕๕๖ สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตใิห้การรบัรองข้อมต ิ๖๘/๑๘๑ 

ซึ่งเป็นข้อมติแรกของทางสมัชชาที่เกี่ยวกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ข้อมติดังกล่าวแสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช ้

ความรุนแรงเชิงระบบและเชิงโครงสร้างท่ีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกวัย

ต้องเผชิญ นอกจากนี้ ข้อมติ ๖๘/๑๘๑ ยังเรียกร้องให้รัฐสมาชิกใช้มาตรการ 

ที่จ�าเป็นในการรับรองความปลอดภัย และเพ่ิมมุมมองเรื่องเพศภาวะใส่ใน 

ความพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมอันเอ้ืออ�านวยต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ของผู้หญิง 

  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซ่ึง

ประเทศไทยเป็นภาคีให้หลักประกันสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการ

แสดงออก เสรีภาพในการสมาคม และการห้ามมิให้จับกุมหรือคุมขังโดยพลการ

  ปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยนกัปกป้องสทิธมินุษยชน (UN Declaration 

on Human Rights Defenders) ยนืยนัสทิธขิองคนทกุคนทีจ่ะคัดค้านการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนด้วยหนทางสันติ ปฏิญญาฯห้ามมิให้กระท�าการโต้กลับ ข่มขู่และ

คุกคามด้วยรูปแบบอ่ืนๆ (Reprisal) ต่อบุคคลใดก็ตามท่ีกระท�าการโดยสันติ 

เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะในระหว่างหรือนอกเหนือจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพของพวกเขา
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 ผู้รายงานพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ 

ได้นิยามค�าว่า “ผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชน” ให้หมายถงึ ทัง้ผูห้ญงิทีท่�าหน้าที่

ปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ท่ีปกป้องสิทธิผู้หญิง 

และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศสภาพ (A/HRC/16/44) ปฏิญญาว่าด้วย 

นกัปกป้องสทิธมินษุยชน จงึตระหนกัถึงบทบาทส�าคัญของนักปกป้องสิทธมินุษยชน 

รวมถึงผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

 ในความเป็นจริง ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญความเสี่ยง 

เช่นเดียวกันกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นชาย แต่ในมิติเพศสภาพ พวกเธอ

มักตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ คุกคาม และด้วยความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ที่ไม่เท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย ภายใต้โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม 

ความคดิความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรม และเลือกปฏิบัติต่อ 

ผู้หญิง ท�าให้การท�างานของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกมองเป็นการ

ท้าทายความเช่ือดัง้เดมิของครอบครวัและบทบาทของผูห้ญงิในสงัคม ซึง่น�าไปสู่

การที่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มีความเป็นปรปักษ์กับบทบาท 

ที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หลายคร้ังที่พวกเธอต้องเผชิญ

กบัการถกูสงัคมประณาม และไม่ได้รบัการยอมรบัจากผูน้�าชมุชน กลุม่ความเชือ่

ทางศาสนา ครอบครัว หรือสังคมที่มองว่าการท�างานของพวกเธอส่งผลร้ายต่อ

ศาสนา เกียรติยศ และวัฒนธรรม 
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  ปัจจบุนัพบว่าท่ัวโลกผูห้ญิงมบีทบาทมากข้ึนในการปกป้องสทิธมินษุยชน 

สทิธชิมุชน สทิธพิงเมอืง และสทิธทิางการเมอืง การมส่ีวนในการต่อต้านการทุจรติ 

แต่ในขณะทีผู่ห้ญงิมบีทบาทมากขึน้ พวกเธอกเ็ป็นเป้าหมายของการโจมตี มากข้ึน 

ทั้งการคุกคามทางเพศ หรือการฟ้องร้องด�าเนินคดี ซึ่งมีเป้าหมายให้พวกเธอถูก

โดดเดีย่วและขาดก�าลังใจในการท�างาน นอกจากนัน้ผู้หญงินักปกป้องสิทธมินุษยชน

ต้องเผชิญอันตรายในรูปของความล�าเอียง การกีดกัน และการไม่ยอมรับจาก

สงัคมมากกว่าสิง่ทีนั่กปกป้องสทิธมินษุยชนเพศชายต้องเผชญิความท้าทายเหล่านี้

ควรได้รับการใส่ใจ เพื่อให้กลไกการปกป้อง และการรับมือกับสถานการณ์ใน

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากลมีความเข้มแข็งมากขึ้น
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Women Human Rights
Defenders-WHRDs

 In 2013, the United Nations General Assembly (UN GA) 

adopted the first GA resolution on women human rights defenders 

(resolution 68/181).

The resolution expresses concerns over discrimination and structural 

and systemat ic v iolence fac ing women human r ights 

defenders.

 Besides, the resolution 68/181 urges the member states to 

utilize necessary measures and mechanisms to ensure safety and 

gender dimension in their efforts to create a supportive environment 

for the protection of human rights of women. 

 The International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) to which Thailand is a signatory, guarantees rights to freedom 

of peaceful assembly, freedom of expression, freedom of association 

and prohibition of arbitrary arrest and detention. 

 The UN Declaration on Human Rights Defenders affirms the 

right to peacefully demonstrate against human rights violations.

 The declaration prohibits acts of retaliation, intimidation and 

other forms of harassments against anyone who pursues nonviolent 

actions against human rights violations whether during or after their 

professional involvement. A great number of human rights defenders 

are women. Women human rights defenders are for example: 
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 Women who act to promote or protect human rights and 

all individuals who defend the human rights of women or work for 

gender equality-collectively known as “women human rights 

defenders” (WHRDs)1  

 The United Nations Declaration on Human Rights Defenders 

reaffirms rights that are essential for WHRDs, including, freedom of 

opinion and expression, freedom of peaceful assembly, freedom of 

association, the right to access funding and the right to develop and 

discuss new ideas in the area of human rights.

 Defenders also have the right to make complaints about 

policies relating to human rights, to have such complaints reviewed 

and to benefit from an effective remedy.

 The Declaration “does not create new rights but instead 

articulates existing rights in a way that makes it easier to apply them 

to the practical role and situation of human rights defenders.”

 Women Human Rights Defenders face similar risks as their 

male counterparts. However, being women, they are more vulnerable 

to being the target of intimidation and structural violence based on 

gender and other sexual dimensions. 

 Often the work of women human rights defenders is perceived 

as challenging and threatening to the conventional system of beliefs 

and of the woman’s traditional role in the family  and society.
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 This can lead to conflicting relationships between government 

officials and the general public and induce negative attitude, 

discrimination, unjust asymmetric relationship between women and

men under existing socio-economic and political structures, beliefs’ 

system, tradition and culture which are prevailingly unjust to 

women. 

 Women can endure condemnation and rejection from the 

community, religious and family leaders or the society who view 

their work as detrimental to religion, honor, culture and structural 

society models that honor men as leaders.  

 Women’s determination to raise awareness on issues like 

the link between human rights and development, natural resources 

and land management, labor rights, rights to migration, political 

participation, anticorruption, women rights and other dimensions of 

gender rights of women human rights defenders, can made them 

unsafe and even the target of direct attacks.

 This can also extend to their families who might become 

the target of violence aiming to isolate and discourage them from 

their work.

 Women human rights defenders are at higher risk of violence, 

abuse, bias, exclusion and rejection than men human rights defenders.

 These challenges need to be taken into account to ensure 

more robust preventive mechanisms and responses to local situations 

at the national and international levels.  
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 Intimidation and Responses to the Works of Women Human 

Rights Defenders  

 Based on data from Protection International, in the past, 
many human rights defenders including women human rights 
defenders have continuously been intimidated, harassed, murdered, 
involuntarily disappeared and sexually assaulted.
 Many of them were charged with judicial cases by the 
government and the private sector. Women human rights defenders 
are facing court cases due to their righteous engagement in the 
promotion and protection of human rights. In Thailand, since the 
beginning of the year, 8 out of 10 human rights defenders charged 
with criminal cases were women.
 The government has pursued national reforms by introducing 
laws related to natural resources, land and energy management in 
the absence of democratic processes and elected representatives. 
 Rights to critique and disapprove of development projects’ 
impacts may adversely affect human rights, community rights including 
environmental rights, people’s rights to information, freedom of 
expression, the protection of women human rights defenders 
demanding access and participation in the exploitation of natural 
resources and energy management, land rights of women etc.
 All these are issues that require women involvement. It is 
necessary for women to assume a more leadership roles in a context 
where they face an unjust division of tasks within the family, gender 
discrimination and social prejudice. 
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International Women’s Day

 March 8 of every year marks the day women movements

of all continents regardless of nationality, language, culture, economy 

or political view gather to commemorate the long history of women 

struggle and to continue sustaining their cooperation to achieve 

equality, justice, peace and development.

 The history of “International Women’s Day” began with the 

struggle of women workers in the garment factory in New York city, 

United States, who rose up to demand wage rise and their rights 

from the employer. The incident in turn turned into a tragedy where 

119 women were killed by arson attack on the factory while they 

were protesting. All incidents took place on March 8, 1857.

 Later in 1907, women workers of the garment factory in 

Chicago, United States, could no longer endure exploitation, 

oppression and suppression by their employer. They were forced 

to work in a slave like condition for 16-17 hours a day without leave 

and health insurance. As a consequence, many became sick and 

prematurely died. They were either compensated with a peanut 

amount of money or sacked if they were pregnant. 

 Such inhumane condition served as a ground for women 

workers to go on strike on March 8, 1907. They demanded the 

employers to decrease working hours to 8 hours a day and improve 

the welfare. However, although the uprising was not a success as 
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many women workers were arrested, women across the world 

subsequently extended their solidarity and support to women ‘s 

worker struggle. This was the turning point where women all over 

the world became increasingly aware of their rights. 

 On March 8, 1910, the women worker’s movement’s efforts 

finally won the victory when the women representatives from 17 

nations attended the second socialist women assembly held in 

Copenhagen, Denmark.

 The assembly had accepted women workers’ proposal which 

was subsequently translated into the three “8s” system characterized 

by reduction of working hours to 8 hours per day, allocation of 8 

hours for personal capacity development and 8 hours for rest.

 In addition, women workers’ wage was adjusted to be as 

equal as their men worker counterparts. The protection of women 

workers and child labors’ welfare was assured.

 Women Worker ’s proposal to establish March 8 of every 

year as the International Women’s Day was then approved.

 This year International Women’s Day marks another special 

occasion in the history as gender equality, reduction of power 

disparity to recognize and promote women power as a basic benchmark 

for the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development 

Goals (SDGs).
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ปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิและควำมรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล 
กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในกำรส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่ำงสำกล

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

 ยืนยัน ความส�าคัญในการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายและหลักการของ

กฎบัตรสหประชาชาติ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงส�าหรบัทกุคนในทกุประเทศของโลก ยนืยนัด้วย ถงึความส�าคญั

ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ตามข้อมติที่ ๒๒๐๐ (xx๑) ว่าเป็นพ้ืนฐานของ 

ความพยายามระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้มีการเคารพและปฏิบัติตาม 

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็นสากล และให้ความส�าคัญแก่

ตราสารสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ท่ีได้รับการรับรองภายใต้ระบบสหประชาชาติและ

ในระดับภูมิภาค

 

 ย้าว่า สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศทั้งปวงต้องด�าเนินการ 

โดยร่วมกนัและแยกกนั ในการปฏบัิตติามพนัธกรณีอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมและ

กระตุ้นให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานส�าหรับทุกคน 

โดยปราศจากการแบ่งแยกทัง้มวล รวมทัง้ทีม่พีืน้ฐานจากเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ต้นก�าเนิดแห่งชาติและสังคม 

ทรัพยสสิน สถานะการเกิดหรืออ่ืนใด และยืนยันถึงความส�าคัญอย่างย่ิงในการ

ให้เกดิความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพือ่ท�าให้เกดิการปฏบิติัตามพันธกรณตีาม

กฎบัตรให้เป็นจริง
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 ยอมรับ บทบาทความส�าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน
ที่มีคุณค่าของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และสมาคมทั้งหลาย ที่ส่งผลให้เกิดการ
ขจดัการละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานท้ังปวงของประชาชาติและ
ปัจเจกบุคคล รวมถึงการละเมิดอย่างเป็นระบบรุนแรงและกว้างขวาง เช่น 
การละเมดิอนัเป็นผลมาจากการเหยยีดผิว การเลอืกปฏบัิติทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ 
ลัทธิล่าอาณานิคม การยึดครองหรือการครอบง�า โดยต่างชาติการรุกรานหรือ
คกุคามต่ออธปิไตยของชาต ิเอกภาพของชาตหิรอืบรูณภาพของดินแดนและจาก
การปฏิเสธการยอมรบัในสทิธขิองประชาชาตใินการก�าหนดเจตจ�านง รวมถงึสิทธิ
ของประชาชนทุกคนในการมีอธิปไตยเหนือความั่งคั่งและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเต็มที่

 ตระหนักถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศกับการได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน และระลึกว่า 
ความไร้สนัตภิาพและความม่ันคงปลอดภยัไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการละเมดิได้

 ย�า้ว่า สิทธมินษุยชนและเสรภีาพข้ันพืน้ฐานทัง้ปวงเป็นสากล ไม่สามารถ
แบ่งแยกได้ขึ้นต่อกันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและควรได้รับการส่งเสริมและน�าไป
ปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมโดยปราศจากความอคติในการปฏิบัติ
เฉพาะประเภทของสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น

 ย�า้ว่า ความรบัผดิชอบและหน้าทีเ่บือ้งแรกในการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นของรัฐตระหนักถึง สิทธิและ 
ความรบัผดิชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่บุคคลและสมาคมทัง้หลายในการส่งเสริม
ความเคารพและก่อให้เกิดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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จึงประกาศว่า
 

 ข้อ ๑

 บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�าพังหรือร่วมกับผู้อื่นที่จะส่งเสริมและต่อสู้ 

เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 

ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

 

 ข้อ ๒

 ๑. รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าท่ีในเบื้องต้นท่ีจะคุ้มครอง 

ส่งเสริมและน�าสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการ 

ด�าเนินขั้นตอนต่างๆ ท่ีอาจจ�าเป็นต่อการสร้างสภาพที่เหมาะสมในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืนๆ รวมถึงการประกันทางกฎหมายที่จ�าเป็นเพื่อให้

มัน่ใจว่าทกุคนทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจรฐัโดยล�าพังและโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ได้รบัสิทธแิละ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางปฏิบัติจริง

 ๒. รฐัแต่ละรฐัต้องด�าเนนิขัน้ตอนด้านนติิบญัญติั การบริหาร และอืน่ๆ

ท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ม่ันใจว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการ

ประกันอย่างเป็นผล
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 ข้อ ๓

 กฎหมายภายในประเทศท่ีสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและ

พนัธกรณรีะหว่างประเทศอืน่ๆ ของรฐัทีเ่กีย่วข้องกับสทิธมินษุยชนและเสรภีาพ

ขั้นพื้นฐานถือเป็นกรอบกระบวนการยุติธรรมที่จะให้มีการปฏิบัติและใช้ 

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบส�าหรับการด�าเนิน 

กิจกรรมทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้เพื่อการส่งเสริม คุ้มครอง และ

ได้รับสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้

 

 ข้อ ๔

 ข้อความใดในปฏิญญานี้จะต้องไม่น�าไปตีความในทางที่เสื่อมเสียหรือ

ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือจ�ากัด หรือ

ลดทอนจากบทบัญญตัขิองปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสทิธมินุษยชน ตราสารระหว่างประเทศ และค�ามัน่สญัญาอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ในเรื่องนี้

 ข้อ ๕

 ด้วยจุดประสงค์ในการสง่เสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ข้ันพื้นฐานบุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในระดับประเทศ

และระหว่างประเทศในการ

 (ก) พบหรือชุมนุมกันอย่างสันติ

 (ข) ก่อตัง้ร่วม หรอืมีส่วนร่วมในองค์การเอกชน สมาคมหรอืกลุม่ทัง้หลาย

 (ค) ติดต่อสื่อสารกับองค์การเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
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 ข้อ ๖

 บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ

 (ก) รบัรู ้เสาะหา ได้มา ได้รบั และครอบครองข้อมลูเก่ียวกบัสิทธมินษุยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพ 

เหล่านั้นจะท�าให้มีผลในทางกฎหมาย การศาล และการบริหารภายในประเทศ

ได้อย่างไร

 (ข) จัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานทั้งปวงได้อย่างเสรี ทั้งนี้ 

ตามที่ก�าหนดไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหรือตราสารระหว่างประเทศอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง

 (ค) เรยีนรู ้อภิปราย ก่อตัง้ หรอืมคีวามคิดเหน็ในการเคารพสิทธมินษุยชน

และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานท้ังปวงในด้านกฎหมายและปฏบิตัจิรงิด้วยวธิกีารดงักล่าว

หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

 ข้อ ๗

 บุคคลทุกคน โดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา 

และอภิปรายแนวคิดใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิด 

การยอมรับ
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 ข้อ ๘

 ๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อ่ืนในการเข้าถึง

อย่างมีประสิทธิผลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาล 

ของตน และการด�าเนินงานสาธารณะ

 ๒. ทัง้นี ้รวมถึงสทิธ ิโดยล�าพงัหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ ในการยืน่ข้อวจิารณ์ 

ต่อองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานสาธารณะ 

รวมทัง้การชีใ้ห้เหน็ถงึเรือ่งใดกต็ามของการด�าเนนิการท่ีอาจขัดขวางหรือหยดุยัง้

การส่งเสริม คุ้มครอง และการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

 

 ข้อ ๙

 ๑. ในการใช้สทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้การส่งเสรมิ

และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสิทธ ิ

โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู ้อื่นที่จะได้รับประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมี

ประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิเหล่านั้น

 ๒. เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลทุกคนที่เห็นว่าสิทธิ

หรือเสรีภาพของตนถูกละเมิด ย่อมมีสิทธิ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทน 

ที่ได้รับมอบอ�านาจตามกฎหมายท่ีจะร้องเรียน และให้มีการน�าเรื่องร้องเรียน 

สูก่ารพจิารณาโดยพลนัอย่างเปิดเผย โดยคณะตลุาการหรือหน่วยงานท่ีมอี�านาจ

เกี่ยวข้อง ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีการตัดสินตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการแก้ไขการละเมิด รวมท้ังค่าชดเชย หากเกิดการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

บุคคลนั้น รวมทั้งการบังคับการให้เป ็นไปตามค�าตัดสินและเงินชดเชย 

ในขั้นสุดท้ายโดยมิชักช้า
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 ๓. เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนมีสิทธิ 

โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ

 (ก) ร้องเรียนนโยบายหรือการกระท�าของเจ้าหน้าที่เฉพาะรายและของ

หน่วยงานของรฐับาล ในกรณีท่ีมกีารละเมดิสทิธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 

โดยการยืน่ค�าร้องหรอืวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสมไปยงัองค์กรทีม่อี�านาจด้านตุลาการ 

บริหาร หรือนิติบัญญัติภายในประเทศ หรือองค์กรท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องอื่น 

ตามที่ระบบกฎหมายของรัฐนั้นระบุที่จะตัดสินค�าร้องเรียนได้โดยมิชักช้า

 (ข) เข้าร่วมกระบวนการรบัฟัง พจิารณา และไต่สวนสาธารณะเพ่ือให้ได้

ความเห็นทีจ่ะสร้างมตใินการปฏบิตัติามกฎหมายภายในประเทศ และพนัธกรณี

ค�ามั่นสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวข้อง

 (ค) เสนอและให้ความช่วยเหลอืด้านกฏหมายอย่างมคุีณภาพของวชิาชพี 

หรอืค�าแนะน�าและความช่วยเหลอือ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอืน่ในการพทัิกษ์สทิธมินษุยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

 ๔. เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน และเพ่ือให้เป็นไปตาม

ตราสารและกระบวนการระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง บุคคลทุกคนมีสิทธิ 

โดยล�าพงัหรอืโดยร่วมกับผูอ้ืน่ทีจ่ะเข้าถึงและสือ่สารโดยไม่ถูก กดีกนักบัหน่วยงาน

ระหว่างประเทศทั่วไปหรือมีหน้าที่เฉพาะในการรับพิจารณาค�าร้องเรียนที ่

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

 ๕. รฐัควรด�าเนนิการสอบสวนโดยฉบัพลนัอย่างเป็นกลาง หรอืประกนั

ว่าจะมีการสืบสวนเมื่อมีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานในดินแดนที่อยู่ภายใต้เขตอาณาของรัฐนั้น
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 ข้อ ๑๐

 บคุคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระท�าหรอืเพกิเฉยไม่กระท�าเมือ่จ�าเป็น 

ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และบุคคลจะต้องไม่ถูก

ลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติเยี่ยงปรปักษ์ใดๆ ในการปฏิเสธการกระท�าดังกล่าว

 

 ข้อ ๑๑

 บคุคลทกุคนมสีทิธ ิโดยล�าพงัหรอืโดยร่วมกับผูอ้ืน่ ในการประกอบอาชพี

หรือวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลทุกคนที่โดยอาชีพของบุคคลนั้นอาจมี

ผลกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธิมนุษยชน และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของ

บุคคลอ่ืนแล้ว ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น และปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติหรือจริยธรรมของอาชีพ 

และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๑๒

 ๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ที่จะมีส่วนร่วม 

ในกจิกรรมโดยสนัต ิเพ่ือต่อต้านการละเมดิสทิธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน

 

 ๒. รัฐต้องด�าเนินมาตรการท่ีจ�าเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ ้มครอง 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลทุกคน โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น 

จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัต ิ

โดยพฤตนิยัหรอืนตินิยั การกดดนั หรอืการปฏิบัตโิดยพลการอืน่ใด ทีเ่ป็นผลจาก

การที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรมตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้
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 ๓. เกี่ยวกับเรื่องน้ี บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น 

ในการได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผล ตามกฎหมายภายในประเทศ 

ในการที่จะโต้ตอบหรือคัดค้านอย่างสันติต่อกิจกรรมและการกระท�าใด รวมถึง

การละเลย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มบุคคลหรือ

ปัจเจกบุคคลอื่น ที่มีผลกระทบต่อการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ขั้นพื้นฐาน

 ข้อ ๑๓

 บคุคลทกุคนมสีทิธ ิโดยล�าพังหรอืโดยร่วมกบัผู้อืน่ ในการหว่านล้อม ได้รับ 

และใช้ทรพัยากรท้ังหลายเพือ่จดุประสงค์ในการส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินษุยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธี ตามบทบัญญัติข้อ ๓ แห่งปฏิญญานี้

 ข้อ ๑๔

 ๑. รฐัมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิมาตรการด้านนติิบญัญติั ตุลาการ 

และบริหาร หรืออื่นๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของทุกคน

ภายใต้อ�านาจเขตรัฐ ถึงสิทธิด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม

 

 ๒. มาตรการดังกล่าว รวมถึง

 (ก) จัดพิมพ์ และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและท่ีเกี่ยวข้อง

กบัตราสารสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศขัน้พืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องอย่างกว้างขวาง
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 (ข) การเข้าถึงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันถึงเอกสารระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรายงานตามช่วงเวลาต่อรัฐคณะกรรมการประจ�า
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเป็นภาคี เช่นเดียวกับ
บันทึกสรุปการหารือ และรายงานอย่างเป็นทางการขององค์กรนั้นๆ
 
 ๓. รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อตั้งและพัฒนาองค์กรอิสระ 
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานในทุก
ดนิแดนภายใต้เขตอ�านาจรฐัตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผูต้รวจการแผ่นดนิ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสถาบันแห่งชาติในรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่ง
 
 ข้อ ๑๕
 รฐัมคีวามรบัผดิชอบในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการสอน 
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานในการศึกษาทุกระดับชั้น และประกันว่า
ผูร้บัผดิชอบทัง้ปวงในการฝึกอบรมทนายความ เจ้าหน้าทีผู้่มอี�านาจในการบงัคบั
ใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รวมเร่ืองการสอน 
สิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
 
 ข้อ ๑๖
 ปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทที่ส�าคัญ
ในการช่วยให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม 
การวจัิยในสาขาทีจ่ะช่วยให้เกดิความเข้มแขง็ในการสร้างความเข้าใจ ขนัติธรรม 
สนัตภิาพ และมติรภาพระหว่างชาต ิและระหว่างกลุม่เชือ้ชาติและศาสนาทัง้ปวง 
โดยค�านึงถึงภูมิหลังของสังคม และชุมชนที่หลากหลายในการท�ากิจกรรมต่างๆ
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 ข้อ ๑๗

 ในการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีบัญญัติไว้ในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนไม่ว่า

จะด�าเนินการโดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู ้อื่น ต้องอยู ่ภายใต้ข้อจ�ากัด 

ที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และก�าหนดไว้ในกฎหมาย

เท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการให้เกิดการตระหนักและเคารพอย่างเหมาะสม 

ในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม 

ในด้านศลีธรรม ความสงบเรยีบร้อยของสาธารณะ และสวสัดกิารทัว่ไปของสงัคม

ประชาธิปไตยเท่านั้น

 ข้อ ๑๘

 ๑. บุคคลทุกคนมีหน้าท่ีต่อและภายในชุมชน ที่บุคคลนั้นสามารถ

พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเสรีและเป็นอิสระได้เท่านั้น

 

 ๒. ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาท 

ที่ส�าคัญและความรับผิดชอบท่ีจะปกป้องประชาธิปไตย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานและช่วยให้เกิดการส่งเสรมิ และความก้าวหน้าของสงัคม 

สถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย

 ๓. ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาท 

ที่ส�าคัญและความรับผิดชอบเช่นกัน ในการช่วยให้เกิดการส่งเสริมสิทธิของ 

ทุกคนตามความเหมาะสม ที่จะมีระเบียบสังคมและระเบียบระหว่างประเทศ 

ที่สิทธิและเสรีภาพบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสาร

สิทธิมนุษยชนอื่น ได้รับการเคารพอย่างเต็มที่
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 ข้อ ๑๙

 ข้อความในปฏิญญานีจ้ะน�าไปตคีวามในท�านองให้ปัจเจกบคุคลกลุม่บคุคล 

หรือองค์กรของสังคมใด หรือรัฐใดท่ีจะมีสิทธิในกิจกรรมหรือการกระท�าใด 

ที่จุดมุ่งหมายในการท�าลายสิทธิและเสรีภาพที่กล่าวถึงในปฏิญญานี้มิได้

 

 ข้อ ๒๐

 ข้อความในปฏิญญานี้จะน�าไปตีความเพื่อยอมให้รัฐท้ังหลายสนับสนุน 

และส่งเสริมกิจกรรมของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน หรือองค์การเอกชน

ในทางที่ขัดกับบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติมิได้

**************************






