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เครือข่ายประชาชนที่เกิดความตื่นตัว : 
วันสิทธิมนุษยชนสากล ๒๕๕๔ กับสิทธิ
และเสรภีาพในการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็

สืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย

ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ทำาให้ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) ไดเ้ลือ่น 

การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม 

ประจำาปี ๒๕๕๔ มาเป็นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 

โดยเป็นการจัดงานแบบเรียบง่าย ที่เต็มไปด้วยพลัง 

ของประชาชนที่เกิดความตื่นตัว (Active Citizens) 

ผูเ้ขา้รว่มงานจากภาคสว่นตา่ง ๆ  จำานวนกวา่ ๒๖๗ คน   

สสีนัของการจดังานครัง้นี ้นอกจากการมอบรางวลับคุคล 

และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง 

และคุม้ครองสทิธมินษุยชนทีจ่ดัขึน้เปน็ประจำาทกุปแีลว้ 

กสม. กจ็ดัใหม้กีารพจิารณารางวลัผูอ้ทุศิตนเพือ่สทิธิ 

มนษุยชน รางวลันกัตอ่สูเ้พือ่สทิธมินษุยชนทีเ่สยีชวีติ 

และรางวลัสือ่สรา้งสรรคส์ทิธมินษุยชน นอกจากนัน้ยงัมี

การเสวนาประเดน็ทีเ่ปน็กระแสสนใจเรือ่ง “สือ่ออนไลน ์

กบัสทิธมินษุยชน” ซึง่กส็ะทอ้นมมุมองลกัษณะความ

เหมาะสม และความรู้เท่าทันกับการใช้สื่อออนไลน์ 

หรือนิวมีเดีย (New Media) ที่นับวันจะทวีบทบาท 

ความสำาคญั และกลายเปน็สว่นหนึง่ของชวีติประจำาวนั 

อ่านต่อหน้า ๒
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ตลอดจนส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

หน่วยต่าง ๆ ในสังคม

นายแทจ้รงิ ศริพิานชิ กรรมการสทิธมินษุยชน 

แหง่ชาต ิในฐานะประธานอนกุรรมการเฉพาะกจิ เพือ่จดั

งานวนัสทิธมินษุยชนสากลฯ และประธานคณะอนกุรรมการ 

เฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล และองค์กรที่มี 

ผลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธิ 

มนษุยชน ประจำาป ี๒๕๕๔ กลา่ววา่ “สำาหรบัการมอบรางวลั

บคุคล และองคก์รทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง 

และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจำาป ี๒๕๕๔ มวีตัถปุระสงค ์

เพือ่ยกยอ่ง เชดิช ูและประกาศเกยีรตคิณุบคุคล และองคก์ร 

ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 

สทิธมินษุยชน ใหส้งัคมไดร้บัรู ้เพือ่สรา้งขวญั และกำาลงัใจ

ใหแ้กบ่คุคล และองคก์รทีอ่ทุศิตนปฏบิตังิานอยา่งมุง่มัน่ 

เพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมโดยสว่นรวม และเปน็แรงบนัดาลใจ 

ให้แก่บุคคลอื่นในสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้นอกจากการ 

มอบรางวลับคุคล และองคก์รดงักลา่วแลว้ คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังเห็นสมควรมอบรางวัลเป็น

กรณพีเิศษใหแ้กผู่อ้ทุศิตนทีป่ฏบิตังิานเพือ่สทิธมินษุยชน 

สารบัญ
๑ เครือข่ายประชาชน
 ท่ีเกิดความต่ืนตัว
 วันสิทธิมนุษยชน สากล
 ๒๕๕๔ กับสิทธิและเสรีภาพ
 ในการแสดงออกซ่ึงความ

คิดเห็น

๒ มุมสะท้อน

๔ กิจกรรม

๕ เสวนา ถอดบทเรียนสิทธิ
 ในมหาอุทกภัย...
 ภาพสะท้อน CSR

๖ เด็กไร้รัฐพร้อมครอบครัว
 ถูกปล่อยตัว
 จากสถานกักกันคนต่างด้าว

๗ กสม. ประสานความร่วมมือ
 ระดับนโยบายด้านสิทธิ

มนุษยชนศึกษากับ สพฐ.
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จดหมายข่าว มุมมองสิทธ์ิ ฉบับนี้ได้นำาเสนอสาระ ข่าวสาร ข้อมูล
การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๕๔ ที่คณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิไดเ้ลือ่นการจดังานวนัสทิธมินษุยชนสากล 
๑๐ ธนัวาคม ประจำาป ี๒๕๕๔ มาเปน็วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เนือ่งจาก
เหตกุารณม์หาอทุกภยัครัง้ยิง่ใหญข่องประเทศไทย  โดยเปน็การจดังานแบบ 
เรยีบงา่ย ทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัของประชาชนทีเ่กดิความตืน่ตวั (Active Citizens) 
อีกทั้ง  การมอบรางวัลบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชนทีจ่ดัขึน้เปน็ประจำาทกุปแีลว้ กสม. กจ็ดั 
ใหม้กีารพจิารณารางวลัผูอ้ทุศิตนเพือ่สทิธมินษุยชน รางวลันกัตอ่สูเ้พือ่สทิธิ
มนษุยชนทีเ่สยีชวีติ และรางวลัสือ่สรา้งสรรคส์ทิธมินษุยชน นอกจากนัน้ยงัมี
การเสวนาประเดน็ทีเ่ปน็กระแสสนใจเรือ่ง “สือ่ออนไลน ์กบัสทิธมินษุยชน” 
ซึง่กส็ะทอ้นมมุมองลกัษณะความเหมาะสม และความรูเ้ทา่ทนักบัการใชส้ือ่
ออนไลน์ หรือนิวมีเดีย (New Media) ที่นับวันจะทวีบทบาทความสำาคัญ

รางวลัดงักลา่วเปน็เพยีงตวัอยา่งหนึง่เทา่นัน้  ยงัมบีคุคลและองคก์ร
ทีส่มควรไดร้บัการเชดิชอูกีเปน็จำานวนมาก  ซึง่คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แหง่ชาตจิะไดด้ำาเนนิการเผยแพรแ่ละประกาศใหส้าธารณชนไดท้ราบตอ่ไป 
และขอเป็นกำาลังใจให้แก่ทุกท่านและองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมไทย 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้  ยังได้นำาเสนอการดำาเนินงานเชิงรุก เพื่อถอดบทเรียน 
มหาอทุกภยั ในการเสวนา “ถอดบทเรยีนสทิธใินมหาอทุกภยั...ภาพสะทอ้น CSR”
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกรณีเกิดเหตุ
อุทกภัยเกิดขึ้น

อยา่งไรกต็ามการดำาเนนิงานเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจวฒันธรรม
เคารพสิทธิของผู้อื่นยังคงเป็นภาระกิจหลักของ กสม. ผ่านการดำาเนินงาน
ประสานความร่วมมือระดับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนศึกษากับ สพฐ. 
โดยมุ่งเน้นทำางานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  และในฉบับนี้ 
ยงัไดน้ำาเสนอเนือ้หาสาระอืน่ๆ อยา่งหลากหลาย ใหท้า่นผูอ้า่นจะไดร้บัทราบ

หากทา่นใดมคีวามคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะทีจ่ะพฒันาจดหมายขา่ว 
“มุมมองสิทธิ์” ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยินดีรับฟังเพื่อสรรค์สร้างให้สื่อดังกล่าวมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ : ศาสตราจารย์อมรา   พงศาพิชญ์  
กรรมการ : นายแท้จริง  ศิริพานิช
  นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ   
  นายปริญญา  ศิริสารการ   
  นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์   
  พลตำารวจเอก วันชัย  ศรีนวลนัด   
  นางวิสา  เบ็ญจะมโน
 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รองเลขาธิการรักษาราชการแทน
เลขาธิการ : นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์ 
รองเลขาธิการ : นายประนูญ  สุวรรณภักดี  

“มมุมองสทิธิ”์ เปน็จดหมายขา่วของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

* จดัทำาเพือ่เปน็สือ่กลางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน

* การนำาขอ้ความหรอืเรือ่งราวบางสว่น หรอืทัง้หมดไปเผยแพรโ่ปรดอา้งถงึ
แหลง่ขอ้มลู  * ขอเชญิผูส้นใจสง่ความคดิเหน็ และบทความเพือ่เผยแพร่
ขา่วสารดา้นสทิธมินษุยชน ทัง้นีเ้รือ่งทีไ่ดร้บัการพจิารณาลงพมิพข์อสงวน

สิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ เพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 
“มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ม
ุ ม

 ส
 ะ 
ท
้ อ

 น

»‚·Õè ññ ©ºÑº·Õè ñ
Á¡ÃÒ¤Á òõõõ

2

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิต รวมทั้งรางวัล

เปน็กรณพีเิศษสำาหรบัสือ่สรา้งสรรคส์ทิธมินษุยชน”

ในขณะทีน่างอมรา พงศาพิชญ์ ประธาน

กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิกก็ลา่วยำา้ถงึเจตนารมณ์

ในการจดังานวนัสทิธมินษุยชนสากลประจำาป ี๒๕๕๔ 

พรอ้มกบัแสดงความยนิดกีบับคุคลและองคก์รทีไ่ดร้บั 

รางวัลว่า “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ไดจ้ดังานวนัสทิธมินษุยชนสากลขึน้เปน็ประจำาทกุป ี

เพือ่เปน็การรว่มเฉลมิฉลองและรำาลกึถงึความสำาคญั

ของวนัสทิธมินษุยชน ตลอดจนเพือ่กระตุน้ใหส้งัคม

เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำาคัญของ

สิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ

ตระหนกั เหน็คณุคา่ของการเคารพในศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษย์ และปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทย

สิทธิมนุษยชนในปีนี้ด้วย”

บคุคล และองคก์รดเีดน่ดา้นสทิธมินษุยชนประจำาป ี

๒๕๕๔

บรรยากาศของการจดังานมพีธิมีอบรางวลั 

ผลงานดเีดน่ดา้นสทิธมินษุยชน โดยแบง่เปน็บคุคลชาย

หญงิ เยาวชนชายหญงิ องคก์ร และสือ่ นอกจากนัน้กม็ี

การมอบรางวลัสำาหรบับทความทีช่นะเลศิการประกวด

ในหวัขอ้ “ประสบการณแ์ละการรบัรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชน

ในมมุมองของขา้พเจา้” ซึง่ถอืเปน็กจิกรรมสว่นหนึง่

ที่จะขยายวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนไปสู่สังคมไทย 

ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นางสาวปาตเีมาะ เปาะอแิตตาโอะ บคุคลหญงิทีม่ี

ผลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครอง

สทิธมินษุยชน กลา่วถงึความรูส้กึตอ่รางวลัดงักลา่ววา่ 

การจดังานในวนันี ้นอกจากเปน็โอกาสทีพ่วกเรา 

จะไดร้ว่มเฉลมิฉลอง รำาลกึถงึประกาศปฏญิญาสากล 

วา่ดว้ยสทิธมินษุยชน ซึง่เปน็เจตนารมณร์ว่มของประชาคม

โลกทีต่อ้งการจะมชีวีติอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุแลว้ 

ยงัถอืเปน็โอกาสรว่มกนัแสดงความยนิด ีและเรยีนรู ้

ตวัอยา่งประสบการณข์องเพือ่นนกัตอ่สูส้ทิธมินษุยชน

ทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครอง

สทิธมินษุยชน ตลอดจนผูอ้ทุศิตนทีป่ฏบิตังิานเพือ่สทิธิ

มนษุยชนอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยความทุม่เท และมผีลงาน

เปน็คณุปูการตอ่สงัคม และนอกจากนีบ้คุคลกลุม่ทีเ่รา 

จะตอ้งรำาลกึถงึแมท้า่นเหลา่นีจ้ะเสยีชวีติไปแลว้ คอื 

กลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิต และยังมี

สื่อสร้างสรรค์เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการเผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชนไปสู่สังคมอย่าง

กว้างขวางและทั่วถึง และขอร่วมแสดงความยินดี

กับผู้ชนะการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมความรู้

สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นเครือข่�ย  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
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“ตนเองเริม่ทำางานดา้นสทิธมินษุยชน จากการทีต่อ้ง 

สญูเสยีสมาชกิในครอบครวัจากเหตกุารณค์วามไมส่งบ

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไปถงึ ๔ คน จงึทำาให ้

เข้าใจการสูญเสียของเพื่อนร่วมสังคม นั่นทำาให้คิด 

และตัง้ใจทีเ่ปน็สว่นหนึง่ในการแกไ้ขปญัหา โดยการ

ทำางานที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุน ทั้งกำาลังใจ 

จากสงัคม และครอบครวั โดยมแีมท่ีค่อยสัง่สอนเรามา

โดยตลอดวา่ การอยูใ่นสงัคมทีม่ปีญัหารว่มกนั หากเรา

ไมพ่ยายามทำาตวัใหเ้ปน็ทางออกของปญัหา วนัหนึง่ 

เราก็อาจจะกลายเป็นปัญหาเสียเอง...วันนี้ตนเอง 

จงึพยายามทีจ่ะเปน็สว่นหนึง่ของทางออกของปญัหา

มากกว่าที่จะเป็นปัญหาเสียเอง”

ในขณะทีน่ายสทุธ ิอชัฌาศยั บคุคลชายทีม่ี

ผลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครอง

สทิธมินษุยชน กเ็นน้ยำา้ถงึแนวทาง และความเชือ่มัน่

ในการทำางานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมิได้เป็นไป 

เพือ่การไดม้าซึง่สิง่ทีก่ลุม่คนเรยีกรอ้งแบบไรเ้หตผุล 

แตเ่ปน็เรือ่งของการใชช้วีติใหอ้ยูร่อดไดจ้รงิ บนพืน้

ฐานของการจดัการ และพึง่พงิตนเอง ดงันัน้รางวลั

ทีย่ิง่ใหญส่ำาหรบัการทำางานดา้นสทิธมินษุยชนในวนั

นี ้เปน็เรือ่งของการเรยีกรอ้งจากตวัเอง และทำางาน

ร่วมกันภายในกลุ่มอย่างมุ่งมั่น และจริงจัง

“โดยที่เราพัฒนาตัวเองมาจากการทำางาน 

กบักลุม่องคก์รพฒันาเอกชน และคนทำางานในพืน้ที ่

โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง และบริเวณที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการพฒันาอตุสาหกรรม เราเรยีนรูว้า่ 

การทำางานโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัเรือ่งใหญ ่ๆ  ไมส่ามารถ

ดำาเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในคนรุน่เดยีว หรอืจะสิน้

สดุลงหลงัจากทีไ่ดร้บัรางวลั หรอืมคีำาสัง่ศาลจนถงึทีส่ดุ 

ในกรณนีัน้ ๆ  แลว้ ... เราคดิวา่ การทำางานเพือ่ความ

ถูกต้องและความสำาคัญเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะ 

ในการปกปอ้งสทิธขิองชมุชนและสทิธมินษุยชนซึง่

ต้องทำาตลอดชีวิต”

นายนพดล อยูพ่รหมแดน เยาวชนชายทีม่ผีลงาน 

ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธ ิ

มนษุยชน เดก็หนุม่ชาวปกาเกอะญอทีต่อ่สู ้และทำางาน

เพือ่สทิธขิองพีน่อ้งกลุม่ชาตพินัธุช์นเผา่ในพืน้ทีช่ายแดน

ไทย-พมา่ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน กส็ะทอ้นประสบการณ์

ความยากลำาบากของการเปน็ “คนใน” ทีเ่กดิในพืน้ที่

ตกขอบของโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ  ซึ่งต้องใช้พลัง 

ในการต่อสู้ ดิ้นรนมากกว่าภาวะปกติ

“ผมเตบิโตมาจากหมูบ่า้นชาวปกาเกอะญอ 

ที่อยู่ในประเทศไทย แต่มักจะตกสำารวจจากแผนที ่

ของประเทศไทย และกลายเป็นชุมชนตกขอบ 

ของโอกาสตา่ง ๆ  ไปโดยปรยิาย การเปน็เดก็ปกาเกอะญอ 

ของชมุชนชายแดนทำาใหผ้มเหน็ถงึความยากลำาบาก 

ทัง้ในการใชช้วีติ และการเขา้ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ  

ดงันัน้การทีจ่ะตอ้งตอ่สูด้ิน้รนเพือ่ใหไ้ดเ้ขา้ถงึโอกาส 

และสทิธเิหลา่นัน้จงึตอ้งอาศยัความมุง่มัน่...สำาหรบั

กลุ่มเด็กและเยาวชน สิ่งที่ผมเห็นว่าเรื่องปัญหา 

ของเราโดยตรงทั้ ง เรื่องการศึกษาที่ ไปไม่ถึง 

ตลอดจนการขาดโอกาสในการใช้สิทธิ หรือการ

ปกปอ้งสทิธขิองกลุม่พีน่อ้งปกาเกอะญอเอง สิง่ทีจ่ะ

ทำาตอ่ไปคอื การทำาสิง่ดีๆ  เพือ่สงัคม และเชือ่มัน่วา่

ความเปน็ธรรมจะเกดิขึน้จรงิ แตน่ัน่หมายถงึ เราเอง

ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องร่วมสร้าง และทำาด้วยกัน”

นางสาวนรศิราวลัณ ์ แกว้นพรตัน ์เยาวชนหญงิทีม่ี

ผลงานดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน เด็กสาวที่มีใจเด็ดเดี่ยว ที่ยกย่อง

ความถกูตอ้งชอบธรรม กลา้ทีจ่ะสูก้บัอำานาจเงนิตรา

และการขม่ขู ่จนทำาใหว้นันีเ้กดิการเปลีย่นแปลงในกลุม่

วงการฝกึทหาร เนน้ยำา้วา่ หากเรายงัปลอ่ยตวัเองใหอ้ยู่

ในสงัคมทีม่กัจะตอกยำา้ใหเ้ราเชือ่กนัวา่ คนตา่งชนชัน้ 

มอีำานาจ และสทิธใินการใชช้วีติแตกตา่งกนัออกไป 

แลว้ปลอ่ยใหเ้ปน็เรือ่งของบญุและกรรม การละเมดิ 

สิทธิมนุษยชน และการปล่อยให้คนผิดลอยนวลก็

ยังคงเกิดขึ้นซำ้าแล้วซำ้าเล่า

“ดิฉันเกิดในครอบครัวชาวนาที่รักสงบ 

และทีผ่า่นมามกัจะพบเหน็การกดขีข่ม่เหงระหวา่ง 

กลุ่มคนที่เกิดมาต่างชนชั้น ต่างอำานาจกันเสมอ 

โดยคนทีค่ดิวา่ตนเองอยูใ่นกลุม่ดอ้ยอำานาจกม็กัจะม ี

คำาพดูบอกกลา่วกนัเองวา่ เปน็เรือ่งของบญุและกรรม 

ซึ่งนั่นก็ยิ่งทำาให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วเมื่อวันหนึ่งที่ครอบครัวต้อง 

สูญเสียน้ าชายที่ เข้ ารับการฝึกทหารเกณฑ์  

ทำาให้เรามีประสบการณ์โดยตรง และเริ่มเข้าใจ

ในสิ่ งที่ ครอบครัวชาวนาหรือคนที่คิดว่ าอยู่

ในกลุ่มด้อยอำานาจต้องประสบมาโดยตลอด 

เมื่อเราถูกกดขี่ข่มเหงมาก ๆ ทั้งจากเรื่องอำานาจ

และเงินตรา จนพวกเราทะลุกลางปล้องแล้วบอก

ว่า ยังไงเราก็จะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรม 

และความเท่าเทียมกันของสิทธิในความเป็นคน... 

 ... ดงันัน้เราตอ้งรวบรวมความกลา้ทีจ่ะสรา้งความ

ชอบธรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน...”

 สว่นรางวลัดเีดน่ประเภทองคก์รภาคเอกชน

ที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ในปี ๒๕๕๔ ก็

คอื กลุม่สหภาพแรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ ่ซึง่มี

บทบาทในการเรยีกรอ้งสทิธติา่งๆ ใหก้บักลุม่ลกูจา้ง 

ผู้ใช้แรงงานมาตั้งแต่ยุค ๑๖ ตุลาคม จนกลายเป็น 

ศูนย์กลางในการปกป้องและเรียกร้องความเป็น 

ธรรมให้กับผู้ ใช้แรงงาน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่

ดำาเนินการภายใต้การอำานวยการของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ 

โดยมภีารกจิในการดแูลรกัษา และใหค้วามชว่ยเหลอื 

ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์รวมทั้งครอบครัว 

และต่อมาได้จัดตั้งคลินิกนิรนามในปี ๒๕๓๔ 

ในขณะทีส่ือ่มวลชนทีส่ง่เสรมิสทิธมินษุยชนดเีดน่ป ี

๒๕๕๔ ไดแ้ก ่รายการคยุกบัแพะ ซึง่ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเป็นรายการที่เน้น

การค้นหาข้อเท็จจริงทางสังคม และกระบวนการ

ยตุธิรรมไทย โดยเฉพาะกบักลุม่ประชาชนผูบ้รสิทุธิ ์

ซึ่งถูกทำาให้เป็น “แพะรับบาป” คนแล้วคนเล่า

นายบณัฑติ ลนุทา กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั พาราดซิลั 

มีเดีย จำากัด ผู้ผลิตและเจ้าของรายการคุยกับแพะ 

สะทอ้นแนวคดิการทำางานของ “ในฐานะของคนทำาสือ่

มองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นคำาในอุดมคติ และเป็น 

รูปธรรมมากๆ การที่บอกว่า มนุษย์ทุกคนล้วนเกิด

มาเท่ากัน เป็นแต่คำาพูด แต่ความจริงแล้วเราต่าง

ทราบกันดีว่า เราเกิดมาแล้วถูกทำาให้ไม่เท่ากัน

โดยกลไกหรือกระบวนการต่าง ๆ หรือแม้แต่การ

ปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ดังนั้นคุณค่าของ

สทิธมินษุยชนจงึมคีวามสำาคญั และอยูเ่หนอืหรอืสงู

กว่าความถูกต้องตามกฎหมายหรือการปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย ... สิทธิมนุษยชนในวันนี้จึงต้องการ

ความร่วมมือ และการช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง” 

สื่อมวลชนที่ช่วยสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชน ว่า

สือ่ออนไลน ์กบัการสรา้งสมดลุของสทิธ ิบทบาท

หน้าที่ และรสนิยมในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

และมีสติ

ในโอกาสของการจดังานวนัสทิธมินษุยชนสากล 

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ปี ๒๕๕๔ ครั้งนี้ จึงถือเป็น 

อกีครัง้หนึง่ทีเ่ครอืขา่ยประชาชนทีเ่กดิความตืน่ตวัไดม้า

รวมตวักนั ตอกยำา้ความเชือ่มัน่ ศรทัธาอยา่งสมำา่เสมอ 

โดยไดร้ว่มเรยีนรูท้ัง้จากเรือ่งเลา่ประสบการณข์องบคุคล 

และองคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินษุยชน ตลอดจนการทำา 

ความเขา้ใจสถานการณป์จัจบุนัของการใชส้ือ่ออนไลน์

อยา่งสรา้งสรรคท์ีต่อ้งเทา่ทนัเหตกุารณต์า่งๆ รว่มกนั

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

www.nhrc.or.th

ประมวลสรุป และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จดั “แถลงผลงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แหง่ชาต ิประจำาป ี๒๕๕๔ โดยศาสตราจารยอ์มรา 
พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาต ิเปน็ประธานการแถลง ในการนีก้รรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางวิสา เบ็ญจะมโน นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์ และนายแพทย์แท้จริง
ศิริพานิช รวมทั้ง นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาราชการ
แทนเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิและนายประนญู สวุรรณภกัด ีรองเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมแถลงผลงานด้วย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมือ่วนัศกุรท์ี ่๖ มกราคม ศกนี ้ศาสตราจารยอ์มรา

พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ไดม้อบนโยบายเกีย่วกบัการทำางานเชงิรกุของคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแหง่ชาตแิละการปรบัแผนปฏบิตักิารประจำาป ี

งบประมาณ ๒๕๕๕ โดยผูเ้ขา้รว่มรบันโยบายประกอบดว้ย 

ผูบ้รหิารระดบัสงู เจา้หนา้ทีส่ำานกังาน กสม. ทีป่ฏบิตัหินา้ที่

อนกุรรมการและเลขานกุาร และผูช้ว่ยเลขานกุารของคณะ

อนุกรรมการทุกคณะ ใน กสม. จำานวนทั้งสิ้นกว่า ๕๐ คน

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ร่วมเสวนาเรื่อง สิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคล 

ที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษา อาชีพครู เพื่อให้เครือข่าย 

กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไป 

ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษา 

ในระดับมหาวิทยาลัย  และติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

เกีย่วกบักรณศีกึษา เรือ่ง การใชส้ทิธทิางการศกึษาของนสิติ  นกัศกึษา  

ที่มีความหลากหลายทางเพศ (Transgender) ในพื้นที่ เมื่อวันที่  

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์สตรีศึกษา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   พร้อมด้วยนางภรณี 

ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ  และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าพบ

ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อหารือแนวทางการทำางาน 

นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ เปน็เจา้ภาพการประชมุองคก์รตามรฐัธรรมนญู โดยมหีนว่ยงานทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

ประกอบดว้ย สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ สำานกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ  สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ  สำานกังานอยัการสงูสดุ  สำานกังานคณะกรรมการ 

สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ และสำานกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ  ซึง่เปน็การประชมุระดบัเลขาธกิาร 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น

ภาพกิจกรรม

4

ร่วมกันและมอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในมิติสิทธิมนุษยชน 
และภาคธรุกจิในประเทศของตนตอ่ไป การดำาเนนิการ 
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในครั้งนี้ 
ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรได้รับการยกย่อง 
และเชดิชจูากสงัคม นอกจากนี ้สหประชาชาตยิงัให้
ความตระหนกัในเรือ่ง ภาคธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน 
วา่เปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการในสถานการณ ์
โลกยคุใหม ่ประกอบกบัคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ ได้เห็นความสำาคัญและกำาหนดเป็น 
๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์หลักของการดำาเนินงาน 

เพือ่ถอดบทเรยีนหาทางออกและแนวทาง
ปฏิบัติที่ เหมาะสมร่วมกันเพื่อให้ผู้ประสบภัย 
ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการรับความช่วยเหลือ 
อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับรัฐบาล
พจิารณาตดัสนิใจวางแผนอยา่งเปน็ระบบเพือ่ปอ้งกนั 
และเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต ในการเสวนาดงักลา่วมวีทิยากรเขา้รว่ม ดงันี้

- นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำานวยการ
สำานักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี 

- นายพิพิธ หงส์จินดา ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญพ่ฒันาศกัยภาพองคก์ร บรษิทั ปตท. 
จำากัด (มหาชน) 

- รศ. ดร. ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รศ.ดร. ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากนั้น  ดร.  ปริญญา ศิ ริสารการ
กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิในฐานะประธาน
อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม กลา่วสรปุแนวทาง
การปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการป้องปรามการล่วง
ละเมดิสทิธมินษุยชนในมหาภยัพบิตัวิา่ การรว่มมอืกนั 
ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การเสวนาครั้งนี้ 
จะมีการถอดบทเรียนเพื่อส่งให้แก่รัฐบาลใช้เป็น
มาตรการดำาเนินการต่อไป และอยากเห็นการ
แกไ้ขปญัหาอยา่งยัง่ยนื ปจัจบุนัมหีลายหนว่ยงาน 
ทีท่ำา CSR เพือ่เปน็การสรา้งภาพองคก์ร เปน็เหมอืน 
การทำาสังคมสงเคราะห์ แจกของ แต่แท้จริงแล้ว 
การทำางานโดยไม่หวังผล การมีจิตสาธารณะ 
ถือเป็นการทำา CSR อย่างแท้จริง 

tion of ESC Rights (๑๙๙๗) ไดร้ะบวุา่หนา้ทีค่วาม 
รับผิดชอบของรัฐในการพัฒนามี ๓ ประการคือ

๑. The obligation to respect (หน้าที่
ในการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน)

๒. The obligation to protect (หน้าที่
ในการคุม้ครองสทิธ ิไมใ่หผู้ใ้ดละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่)

๓ .  The  ob l i g a t i on  t o  f u l fi l l 
(หนา้ในการดำาเนนิมาตรการทีจ่ำาเปน็และเพยีงพอ 
ในการตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเกิดผล
และเปน็จรงิ โดยการกำาหนดกฎระเบยีบ แนวทาง
สนับสนุน และงบประมาณ ฯลฯ)

องคก์รสทิธมินษุยชนระดบัชาตทิีม่เีครอืขา่ย 
อยูใ่น ๔ ภมูภิาคของโลกไดร้วมตวักนัเปน็คณะกรรมการ 
ประสานความรว่มมอืระหวา่งองคก์รสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติระหว่างประเทศ (International 
Coordination Committee on National 
Human Rights Institution: ICC) ได้ประชุม
และตกลงกันว่าสำาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ 
ค.ศ.๒๐๑๒ นี้ เราจะมุ่งทำางานในประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและธุรกิจ ในการดำาเนินการจะใช้ 
กรอบแนวคดิของสหประชาชาต ิซึง่อดตีเลขาธกิาร 
สหประชาชาติ Kofi Annan ได้มอบหมายให้ 
Professor John Ruggie เปน็ผูศ้กึษาและนำาเสนอ
กรอบแนวคิด เพื่อให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติทั้งหมดใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ
สถานการณส์ทิธมินษุยชนในประเทศของตน เรยีกชือ่ 
Ruggie Framework of three pillars of 
“protect, respect and remedy” สรปุไดด้งันี้

๑. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของปัจเจก 
บุคคล และชุมชน ไม่ให้ถูกละเมิดโดยภาคธุรกิจ 
โดยการกำาหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม

๒. ภาคธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิ 
มนุษยชนในการเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิและ 
รับผิดชอบเมื่อมีการละเมิดสิทธิ

๓. บุคคล ชุมชน และภาคประชาสังคม 
ย่อมสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้
รับการดูแลและเยียวยาอย่างเป็นธรรม

ภายในปนีี ้แตล่ะภมูภิาคจะมกีารจดัประชมุ 
เชงิปฏบิตักิาร เพือ่ใหอ้งคก์รสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
มีความพร้อมในการตรวจสอบ และประเมิน

เมื่ อ วั น ที่  ๓ ๑  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๕
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

โดยอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิ 
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม จดัการเสวนา 
เรือ่ง ถอดบทเรยีนสทิธใินมหาอทุกภยั…ภาพสะทอ้น 
CSR ณ หอ้ง Meeting Room 1 – 2 ศนูยก์ารประชมุ
แห่งชาติสิริกิติ์ การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่คน้หาแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสม (Best Practice) 
จากการถอดบทเรียนวิกฤติมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ 
ใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บัสทิธขิัน้พืน้ฐานในการรบัการ
ชว่ยเหลอือยา่งทัว่ถงึ ใหภ้าคธรุกจิเอกชนนำาไปใช้
เปน็แนวทางการเตรยีมตวัรบัมอืวกิฤตทิีอ่าจเกดิขึน้ 
ในอนาคต โดยให้ความสำาคัญกับความปลอดภัย
ของผู้ประสบภัย และให้เกิดแนวทางป้องปราม 
ไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ เป็นการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ในขณะที่ เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยศาสตราจารย์อมรา
พงศาพชิญ ์ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาในครั้งนี้ว่า

ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชน ดิฉัน 
อยากเรยีนวา่ การทำางานชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั 
และภัยพิบัติ โดยการแสดงออกซึ่งจิตอาสาและ
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) เปน็สิง่ทีน่า่ชมเชย 
ยกยอ่ง และใหก้ำาลงัใจกนั และถา้การทำางานจติอาสา 
และ CSR ตามหลกัการมนษุยธรรมตามทีเ่คยทำากนัมา 
สามารถเพิม่มติสิทิธมินษุยชนไดด้ว้ย กจ็ะทำาใหผ้ล
ของการทำางานนัน้เพิม่เปน็ทวคีณูเนือ่งจากเวลามี 
จำากัด ดิฉันได้แจกเอกสาร “หลักสิทธิมนุษยชน
ในเหตภุยัพบิตั”ิ ไวใ้หท้า่นอา่นเมือ่มโีอกาส หวงัวา่
ท่านจะได้อ่านเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับภัยพิบัติ
คราวหน้า

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ 
สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) รวมทั้งปฏิญญา 
หรืออนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกิดตามมาภายหลัง เช่น 
ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธใินการพฒันา (Declaration 
on Right to Development) ซึ่งสหประชาชาติ
รบัรองเมือ่ป ี๑๙๘๖ ตามดว้ย Limburg Principles 
on the Implementation of the ICESCR 
(๑๙๘๖) และ Maastricht Guidelines on Viola-

5

เสวนา ถอดบทเรยีนสทิธใินมหาอทุกภยั...ภาพสะทอ้น CSR
กลุ่มงานสารนิเทศ สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
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เด็กไร้รัฐพร้อมครอบครัว 
ถกูปลอ่ยตวัจากสถานกกักนัคนตา่งดา้ว

6

ในวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
เด็กไร้รัฐจำานวน ๒ คน พร้อมทั้ง 

ค รอบครั ว  ไ ด้ รั บกา รปล่ อยตั วจาก 
สถานกักกันคนต่างด้าว สวนพลู หลังจาก 
ถูกกักตัวเป็นเวลาถึง ๑ ปี ๖ เดือน โดย
เดก็ทัง้สอง และครอบครวัไดเ้ดนิทางเขา้มา 
ในประเทศไทยในปี ๒๕๕๑ ด้วยความหวัง
ที่จะได้ขอลี้ภัย แต่พวกเขากลับถูกจับกุม
และกักกันในสถานกักกันคนต่างด้าวมา
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ประสานงาน 
ใหม้กีารปลอ่ยตวัเดก็และครอบครวั เพือ่เปน็ 
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การปล่อยตัวดังกล่าวในวันที่ ๒๗ 
มกราคม  ๒๕๕๕ ณ สถานกั กกั นคน
ต่างด้าว สวนพลู  และมีการแถลงข่าว 
ภายในวันเดียวกัน ณ สมาคมผู้สื่อข่าว 
ต่างประเทศแห่งประเทศไทย ชั้นเพนท์เฮาส์ 
อาคารมณียาเซ็นเตอร์ โดยมีศาสตราจารย์
อมรา พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้ง คุณวิสา 
เบญ็จมะโน กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
คุณ Annie Hansen ผู้อำานวยการฝ่าย
การรับนักเรียนและการตลาด โรงเรียน
นานาชาติ St. Andrews และ คุณวีรวิชญ์ 
เธยีรชยันนัท ์ผูก้อ่ตัง้และผูอ้ำานวยการบรหิาร
มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะ
บุคคล ร่วมให้ข้อมูลและตอบคำาถามของ 
ผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวดังกล่าวด้วย และ
ในโอกาสดังกล่าว โรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์สจะได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก 
ทั้งสองเป็นจำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดย คุณ Ms Karen Pennock ผู้อำานวยการ
โรงเรยีนนานาชาตเิซนตแ์อนดรวูส์ สาขาสาทร 

จะเป็นผู้มอบทุนการศึกษา
การปล่อยตัวดั งกล่าวเกิดขึ้นได้  

เพราะการรณรงค์ของคณะกรรมการ 
สิทธมินุษยชนแห่งชาติให้มีการยุติการกักกัน
เดก็ และความรว่มมอืกบั สำานกังานตรวจคน
เขา้เมอืง และ มลูนธิไิทยเพือ่คนมปีญัหาสทิธิ
และสถานะบุคคล (ทีซีอาร์) โดยใช้กองทุน 
เพื่ออิสรภาพของผู้ลี้ภัยและคนไร้สัญชาติ 
ทีม่ลูนธิฯิจดัตัง้ขึน้ ในการประกนัตวั  กองทนุ
ดังกล่าวนี้  จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๔ เพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ลี้ภัยจาก
สถานกักกันคนต่างด้าว ซึ่งต่อมา โดยการ
เสนอแนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แหง่ชาต ิมลูนธิฯิไดข้ยายกองทนุ ใหค้รอบคลมุ 
ถงึเดก็ไรร้ฐั และสมาชกิครอบครวั ซึง่ถกูกกักนั 
ในสถานกักกันคนต่างด้าวด้วย ซึ่ ง เด็ก 
ทั้งสองและครอบครัว ที่ได้รับการปล่อยตัว 
ในวั นที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นี้ เ ป็ น 
กลุ่มแรกในโครงการนำาร่องที่จะปล่อยเด็ก
และครอบครวัอืน่ๆ จากสถานกกัคนตา่งดา้ว

สำาหรับประเทศไทยนั้น ทั้งผู้ลี้ภัย 
ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย และ คนไร้รัฐ ต้องอยู่ 
ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง 
เพียงฉบับเดียว ซึ่งกฎหมายดังกล่าวยัง 
ไม่เอื้อต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ 
หลายคนจึงต้องตกเป็นคนต่างด้าวเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ทำาให้ถูกจับกุมและกักกันอยู่ใน
ห้องกักที่แออัด ไม่ถูกสุขอนามัย และพบว่า 
ในห้องกักนั้น มี เด็กเล็ก ผู้หญิง และผู้เยาว์ 
ซึ่งไม่มีผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งบุคคล 
ที่ได้รับการรับรองสถานะภาพผู้ลี้ภัยจาก
สำานักงานข้อหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
(ยเูอน็เอชซอีาร)์ ถกูกกักนัอยูด่ว้ย ซึง่ทางออก
เพียงทางเดียวที่มีอยู่คือการถูกส่งตัวออกไป

ยงัประเทศทีส่าม หรอืถกูสง่ตวัไปยงัประเทศ
ต้นทาง แต่สำาหรับผู้ลี้ภัยที่หนีภัยจากการ 
ถกูประหตัประหารในประเทศตน้ทาง การผลกั 
ให้ เดินทางกลับไปไม่อาจดำาเนินการได้ 
ทางออกจงึมแีตเ่พยีงการรอการสง่ตวัไปประเทศ 
ที่สาม ซึ่งใช้เวลานานและไม่มีความแน่นอน 
จงึเปน็เหตทุำาใหส้ว่นใหญค่งถกูกกัในสำานกังาน
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลานานมาก

ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ นับเป็น 
ครั้ งแรกที่ ผู้ ลี้ ภั ยและผู้ แสวงหาที่ ลี้ ภั ย 
กลุ่มใหญ่ได้รับการประกันตัวออกจาก 
สถานกักกันคนต่างด้าว และสามารถอยู่ใน
ประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย ขณะรอ 
การเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม 
ความสำาเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากความ 
ร่วมมืออันดีระหว่าง คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และ สำานักงานตรวจคน
เขา้เมอืง โดยการประสานงานของมลูนธิไิทย 
เพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล 
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประกันตัวตาม 
มาตรา ๕๔ ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งในการปล่อยตัวดังกล่าว 
ได้รับความสนใจทั้งจากสื่อภายในประเทศ
และสื่อต่างชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับ
ความชืม่ชมจากสงัคมระหวา่งประเทศ ผูแ้ทน
ทางการทูตของประเทศต่างๆ รวมถึงองค์กร
ต่างๆ ของสหประชาชาติอีกด้วย

การปล่อยตัวครั้ งนี้แสดงให้ เห็น 
พัฒนาการที่สำ าคัญและความก้าวหน้า 
ของประเทศไทยในการดแูลเดก็ไรร้ฐัและครอบครวั 
เพราะการปลอ่ยตวัจากสถานกกักนัคนตา่งดา้วจะ
ทำาใหเ้ดก็ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ไดเ้ตบิโตในสถาน
ทีท่ีเ่หมาะสม และไดร้บัการศกึษาทีด่นีำาไปสูก่าร
พฒันาบคุลกิภาพ ความสามารถทัง้ดา้นรา่งกาย 



77

และจิตใจของเด็กอย่ าง เต็มศักยภาพ สอดคล้อง 
กบัพนัธะกรณขีองอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ทีป่ระเทศไทยใน
ฐานะรฐัสมาชกิพงึถอืปฏบิตัแิละ ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ 
ซึง่ผูแ้ทนประเทศตา่งๆ ไดใ้หก้บัประเทศไทย ในคราวนำาเสนอ 
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต่อที่
ประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชนของสหประชาชาต ิณ กรงุ
เจนวีา ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมือ่วนัที ่๕ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
และ ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสทิธเิดก็ของสหประชาชาต ิ
ต่อประเทศไทย เมื่อมีการนำาเสนอรายงานประเทศ 
ต่อคณะทำางานสิทธิเด็ก ในปี ๒๕๔๘

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของบุคคลและ
คณะอนกุรรมการดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
เพือ่ดำาเนนิการคุม้ครองและสง่เสรมิการเคารพ และปฏบิตั ิ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ และข้อบังคับต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี 

ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องคก์ารเอกชน องคก์ารอืน่ในดา้นสทิธมินษุยชน
และเสนอความเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาในกรณทีี่
ประเทศไทยจะเขา้ไปเปน็ภาคสีนธสิญัญาเกีย่วกบัการสง่เสรมิ 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ข้อมูลจากการตรวจสอบ
คำาร้องเรียนของบรรดาผู้ต้องกักทั้งหลาย ขณะนี้กำาลังอยู่
ในระหว่างการศึกษาสังเคราะห์เพื่อจัดทำาข้อเสนอในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิ และสถานะบุคคล 
ขอสนบัสนนุการแกไ้ขปรบัปรงุพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบักมุและกกักนั 
เพื่อให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้แสวงหาที่ลี้ภัย ผู้ลี้ภัย 
และเด็กไร้รัฐ นอกจากนี้ มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิ 
และสถานะบคุคล ไดม้โีครงการทีจ่ะเสนอรา่งกฎหมายเรือ่ง 
ผูล้ีภ้ยัโดยหวงัวา่จะเปน็การสรา้งกรอบทางกฎหมายเพือ่คุม้ครอง
ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องการ 
คนไทย ๑๐,๐๐๐ คน ร่วมลงชื่อ เพื่อเสนอต่อสภา 
ผูแ้ทนราษฎร ซึง่หากรา่งกฎหมายดงักลา่วผา่นสภาผูแ้ทน 
ราษฎรจะเปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยใหป้ระเทศไทยสามารถแกไ้ข
ปัญหาผู้ลี้ภัยได้อย่างยั่งยืน

กสม. ประสาน
ความรว่มมอืระดบันโยบาย
ดา้นสทิธมินษุยชนศกึษา
กับ สพฐ.

เมือ่วนัองัคารที ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ มกีารประชมุการประสาน
ความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างคณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ นำาโดย ศ. ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิและคณะ กบั สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ ชั้น ๙ สำานักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยสรปุสาระสำาคญัของการประชมุ 
ดังนี้ ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
กล่าววัตถุประสงค์ของการมาพบเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานในครัง้นีว้า่ มคีวามตอ้งการใหค้วามรูด้า้นสทิธมินษุยชนศกึษา 
แก่เด็กโดยมุ่งเน้นในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการกำาหนดหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนไว้ 
ในหลักสูตรแกนกลางสาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดำาเนินชีวิตในสังคม และกำาหนดตัวชี้วัดไว้แล้วแต่มีความต้องการให้มี
การทบทวนเนื้อหาอีกครั้งเพื่อให้เด็กสามารถนำาความรู้เรื่องสิทธิมนุษย
ชนไปปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนัไดจ้รงิ และ ตอ้งการจดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่ง
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รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารบี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุณาส่ง

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หากต้องการข้อมูล  ข้อแนะนำาและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี ! ติดต่อ : 

สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  promotenetwork @ nhrc.or.th  หรืออ่าน มุมมองสิทธิ ์ ได้ที่  www.nhrc.or.th

เพื่อปลูกฝังความคิดด้านสิทธิมนุษยชน 
ในแตล่ะชว่งวยั โดยสรปุประเดน็การดำาเนนิการ 
ต่อเนื่องในการหารือครั้งนี้ ดังนี้ 
๑. ตั้งคณะทำางานเพื่อวิเคราะห์หลักสูตร 

เรื่องสิทธิมนุษยชน 
๒. ลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาขอ้มลู กจิกรรม การจดั 

การเรียนการสอนในสถานศึกษา เรื่อง 
สิทธิมนุษยชน

๓. จดัอบรมคร ูกลุม่เปา้หมาย ประกอบดว้ย 
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร 
โรงเรยีน ซึง่เบือ้งตน้สำานกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะสนับสนุนงบ
ประมาณในการจดัอบรมดงักลา่วในพืน้ที่
ทุกภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

๑. นกัเรยีนตอ้งไดร้บัการพฒันาฝกึตัง้คำาถาม
ตั้งสมมุติฐาน 

๒. มทีกัษะในการ searching Information
๓. สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตัวเอง
๔. สามารถถา่ยทอดสิง่ทีเ่ขา้ใจใหค้ร ูพอ่แม ่

และคนอื่น ๆ ได้ 
๕. สามารถนำาความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ 

ต่อคนอื่น ชุมชน ประเทศชาติได้
ทั้งนี้ เด็กจะพัฒนาตามที่กล่าวมา 

ทัง้ ๕ ขอ้ได ้สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานจะตอ้งจดัใหม้เีนือ้หาวชิาทีเ่ขม้ขน้ 
ขึน้ ในเรือ่งสทิธมินษุยชนสำานกัคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามคาดหวงัในเรือ่งนี ้
ตอ่ผูใ้หญอ่ยา่งไรกน็ำาความรูม้าจดัการใหก้บัเดก็ 

สทิธมินษุยชนแกค่รเูพือ่ใหส้ามารถนำาขอ้มลู
ไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งในปี ๒๕๕๔ สำานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการจัดอบรม 
ความรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนแกค่รไูปแลว้ จำานวน 
๒ รุ่น  รศ. วไล ณ ป้อมเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา กล่าวว่า เรื่องสิทธิ 
มนษุยชนควรมองเรือ่งคณุธรรม ศาสนธรรม 
พรหมวหิาร ๔ ไมใ่ชแ่คก่ฎหมาย ควรมกีารปรบั 
ใหเ้ปน็วถิชีวีติสทิธมินษุยชนในสงัคม ตอ้งสรา้ง 
ความตระหนกัใหค้รแูละนกัเรยีน ดร. ชนิภทัร 
ภมูริตัน เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน กลา่ววา่เดมิมมุมองดา้นการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานได้มองแยกส่วนซึ่งในปัจจุบัน
ได้มีการมองแบบองค์รวมโดยมีการจัดการ 
ศึกษา และกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละ 
ช่วงวัยของเด็ก และอยู่ในระหว่างจัดทำา
โรงเรยีนมาตรฐานสากลเปน็โรงเรยีนตน้แบบ 
การเรียนการสอนมีมาตรฐาน มีหลักสูตร
และมีการบริหารจัดการ ผู้เรียนมีลักษณะ
เป็นสากล มีความรู้ภาษาอังกฤษ มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT ) สามารถ
สื่อสารในที่สาธารณะได้ และนักเรียนต้องมี
คุณลักษณะความเป็นสากลดังนี้


