
สารบัญ
๑ สมาชิกรัฐสภาภูฎาน
	 ดูงาน	กสม.

๒ มุมสะท้อน

๕ กิจกรรม

๖
  นักศึกษาเวียดนาม
	 ดูงานท่ี	กสม.

๖
  มูลนิธิชายหญิงก้าวไกล
	 พาข้าราชการสาวร้อง	กสม.

๗
  การคัดเลือกบุคคล
	 และองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่น	

ด้านการส่งเสริม	ปกป้อง
	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๘ บัณฑิตสาวประเภทสอง	
(Transgender)	 ถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

อ่านต่อหน้า	๒
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สมาชิกรัฐสภาภูฎาน
ดูงาน กสม.

สมาชิกรัฐสภาภูฎาน 
ดูงาน กสม.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๕		คณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร

งบประมาณประจำาสภาผู้แทนราษฎร	รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน		เข้าพบ 

เพื่อหารือกับ	ศาสตราจารย์	ดร.	อมรา	พงศาพิชญ์		ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

โดยนางวิสา	เบ็ญจะมโน	และ	ดร.	ปริญญา	ศิริสารการ	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พร้อมด้วยนายวีรวิทย์	วีรวรวิทย์	รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ณ	ห้องประชุม	๖๐๓	ชั้น	๖	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ร่วมต้อนรับ 

และหารือด้วย

สำ�หรับคณะกรรม�ธิก�รติดต�มก�รบริห�รงบประม�ณประจำ�สภ�ผู้แทนร�ษฎร 

รัฐสภ�แห่งร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น ประกอบด้วย น�งเพม� (Pema) ล�โม (Lhamo) สม�ชิก 

วุฒิสภ� ประธ�นกรรม�ธิก�ร น�ยแดมโซ (Damcho) ดอจิ (Dorji) สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

รองประธ�นกรรม�ธิก�ร  น�ยเคซัง (Kesang) วังคิ (Wangdi) สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

กรรม�ธิก�ร น�ยซอแนม (Sonam) เพนเจอร์ (Penjore) สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร กรรม�ธิก�ร 

และน�ยจิมมี (Jigme) รินซิน (Rinzin) สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร กรรม�ธิก�ร 

สำ�นักสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	
ประธานกรรมการ	 :	 ศาสตราจารย์อมรา			พงศาพิชญ์		
กรรมการ	 :	 นายแท้จริง		ศิริพานิช
	 	 นายนิรันดร์	พิทักษ์วัชระ			
	 	 นายปริญญา		ศิริสารการ			
	 	 นายไพบูลย์		วราหะไพฑูรย์			
	 	 พลตำารวจเอก	วันชัย		ศรีนวลนัด			
	 	 นางวิสา		เบ็ญจะมโน 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
รองเลขาธิการ	รักษาราชการแทน
เลขาธิการ	 :	 นายขรรค์ชัย		คงเสน่ห์
รองเลขาธิการ	 :	 นายวีรวิทย์		วีรวรวิทย์ 
“มมุมองสทิธิ”์	เปน็จดหม�ยข�่วของคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ติ

* จัดทำ�เพื่อเป็นสื่อกล�งในก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับ
สทิธมินษุยชน  * ก�รนำ�ขอ้คว�มหรอืเรือ่งร�วบ�งสว่น หรอืทัง้หมด
ไปเผยแพรโ่ปรดอ�้งถงึแหลง่ขอ้มลู  * ขอเชญิผูส้นใจสง่คว�มคดิเหน็
และบทคว�มเพื่อเผยแพร่ข่�วส�รด้�นสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เรื่องที่ได้รับ
ก�รพิจ�รณ�ลงพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในก�รปรับปรุงข้อคว�ม เพื่อคว�ม
เหม�ะสมในก�รจัดพิมพ์ 
บทคว�ม/ข้อคว�ม หรือคว�มคิดเห็นใดๆ ที่ปร�กฏอยู่ในจดหม�ยข่�ว 
“มุมมองสิทธิ์” เป็นคว�มคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมก�ร
สทิธมินษุยชนแหง่ช�ต ิและกองบรรณ�ธกิ�รไมจ่ำ�เปน็ตอ้งเหน็พอ้งดว้ย

ม
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สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นเครือข่�ย  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

มุมมองสิทธ์ิ ฉบับเดือนตุลาคมน้ี
ได้นำ � เสนอข้อมูลที่น่ �สนใจ โดยเฉพ�ะก�รที่  

เ ค รื อ ข่ � ย ต่ � ง ป ร ะ เทศ ไ ด้ เ ยี่ ย มศึ กษ �ดู ง � น 

ณ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ  อ�ทิ 

“สมาชิกรัฐสภาภูฎาน			ดูงาน	กสม.”  ซึ่งจะทำ�ให้

ผู้อ่�นได้รับคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ในบริบทของประเทศภูฏ�น  นักศึกษาเวียดนาม

ศึกษาดูงานที่ 	กสม.  ซึ่ งผู้ศึกษ�ดูง�นจะได้รับ

คว�มรู้  คว�มเข้�ใจในเรื่อง กฎหม�ยและกติก� 

ระหว่�งประเทศกับก�รแก้ไขปัญห�ก�รละเมิด 

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นอกจ�กนี้ ผู้อ่�น 

จะได้ รั บข้ อมู ล เกี่ ยวกับ เรื่ อ งข้ าราชการสาว

ร้องเรียน กรณีถูกน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

แห่งหนึ่งทำ�ร้�ยร่�งก�ยในที่ทำ�ง�นต่อส�ธ�รณชน 

ซึ่งเป็นกรณีศึกษ�ที่สะท้อนให้เห็นว�่ก�รที่ข�้ร�ชก�ร

หญิงดังกล่�วถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ยไม่เพียงแต่ขัดต่อรัฐ

ธรรมนูญฯ  ม�ตร� ๓๒ ว่�ด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิ 

และเสรีภ�พในชีวิตและร่ �งก�ย ก�รทรม�น 

ท�รุณกรรม หรือก�รลงโทษด้วยวิธีก�รโหดร้�ย 

หรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำ�มิได้แล้ว กรณีดังกล่�ว 

ยังมีประเด็นทับซ้อนหล�ยประก�รในประเด็น 

คว�มเสมอภ�คระหว่�งเพศ โดยเฉพ�ะผู้ใต้บังคับ 

บัญช�ที่ เป็นหญิงถูกกระทำ�โดยผู้บั งคับบัญช� 

ที่เป็นช�ย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเพมาฯ	กล่�วว่� วัตถุประสงค์

ของก�รงศึกษ�ดูง�น “เพื่อต้องการเรียนรู้

เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและประชาธิปไตย 

ในประเทศที่มีบริบททางสังคมวัฒนธรรม 

ใกล้เคียงกับประเทศภูฏาน และมีพัฒนาการ

ของระบบการปกครองดังกล่าวมายาวนาน 

โดยในส่วนของราชอาณาจักรภูฎานได้เริ่ม

นำาระบบการเมืองการปกครองแบบรัฐสภา 

และประชาธิปไตยมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑”

และกล่�วเพิ่มเติมว่� “ราชอาณาจักรภูฏาน

มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สั่ งสม

ป ร ะสบก า รณ์ ก า รพัฒน า  ทั้ ง ใ น ด้ า น 

ประวั ติ ศ าสตร์ ก าร เมื อ งการปกครอง

ประชาธิป ไตย  และวัฒนธรรม อี กทั้ ง 

ก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในภ�พรวม ทั้งนี้ในร�ชอ�ณ�จักรภูฎ�น 

ยั ง ไม่ มี สถ�บันสิทธิ มนุษยชนแห่ งช�ติ  

ในลกัษณะเชน่เดยีวกบั กสม. หรอืผูต้รวจก�ร 

แผน่ดนิของรฐัสภ� คณะกรรม�ธกิ�รดงักล�่ว

จึงเป็นกลไกสิทธิมนุษยชน ทำ�หน�้ที่ร�ยง�น

สถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชนให้กับรัฐสภ� 

และส�ธ�รณชนในวงกว้�ง อีกทั้งยังมีหน้�ที่ 

ติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร 

ด้�นสิทธิมนุษยชน ทั้งก�รตร�บทบัญญัติ 

กฎหม�ย ก�รนำ�เสนอกฎหม�ยหรือนโยบ�ย 

ตลอดจนก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษ� 

ในลักษณะต่�ง ๆ อนึ่งเนื่องด้วยในปัจจุบัน

นี้คณะกรรม�ธิก�รดังกล่�วยังมีข้อจำ�กัด 

ยังเป็นรูปแบบของสังคมที่เป็นตัวอย่างที่ดี 

ในการนำาระบอบการปกครองประชาธิปไตย 

ที่ มี พระมหากษั ตริ ย์ เ ป็ นประมุ ขมา ใช้  

ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเมอืง การปกครอง

ของราชอาณาจักรภูฏาน” และ “ ในส่วนที่

เลอืกมาศกึษาดงูานที ่กสม. เนือ่งจากปจัจบุนั 

ในราชอาณาจกัรภฏูานมเีพยีงคณะกรรมาธกิาร

สทิธมินษุยชนในรฐัสภา ยงัไมม่คีณะกรรมการ

หรอืสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาตทิีม่ลีกัษณะ

เฉพาะเปน็องคก์รอสิระ จงึยงัตอ้งการการพฒันา

และการสนับสนุนอีกมาก”

นายแดมโซฯ	 ได้  กล่ �วแนะนำ �

บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรม�ธิก�รดังกล่�ว 

ซึ่งมีสม�ชิกทั้งหมด ๕ คน รับผิดชอบด้�น 
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ด�้นทรพัย�กร บคุล�กร และก�รสนบัสนนุต�่ง ๆ  

ทำ�ใหบ้ทบ�ทโดยสว่นใหญข่องคณะกรรม�ธกิ�ร 

เปน็ก�รนำ�เสนอคว�มเหน็ ก�รพจิ�รณ�ขอ้สงวน 

ต�่ง ๆ  ต�มพนัธกรณ ีหรอืม�ตรฐ�นสทิธมินษุยชน 

ระหว�่งประเทศ ซึง่ร�ชอ�ณ�จกัรภฏู�นไดใ้ห ้

สตัย�บนัหรอืทำ�ก�รภ�คย�นวุตัไิว ้คณะกรรม�ธกิ�ร 

สทิธมินษุยชน ประธ�น กสม. ไดก้ล�่วแลกเปลีย่น 

คว�มคดิเหน็เกีย่วกบัสถ�นก�รณส์ทิธมินษุยชน 

และก�รจัดตั้งสถ�บันสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

ซึ่งท�งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

(กสม.) กม็คีว�มยนิดหี�กท�งร�ชอ�ณ�จกัรภฏู�น 

จะดำ�เนินก�รจัดตั้งสถ�บันสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติดังกล่�วต่อไปในอน�คต

ต่อจ�กนั้น นายแดมโซฯ ได้กล่�วถึง

ประสบก�รณ์ในก�รปฎิบัติหน้�ที่ประธ�น

คณะกรรม�ธิก�รสิทธิมนุษยชน รัฐสภ� 

ซึ่งเดิมก่อนม�ทำ�หน้�ที่ดังกล่�วได้ปฎิบัติง�น

ในฐ�นะอัยก�ร และมีส่วนร่วมในก�รจัดทำ� 

ร่�งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึง เห็นถึง 

คว�มตั้งใจในก�รจัดตั้งและยกระดับกลไก

กระบวนก�รยตุธิรรมในหล�ยสว่น ทัง้ในเรือ่ง

คว�มเปน็อสิระของกลไกกระบวนก�รยตุธิรรม 

ก�รใชห้ม�ยศ�ลทีเ่รยีกตวับคุคลใหม้�ปร�กฏ

ตอ่หน�้ผูพ้พิ�กษ�หรอืศ�ล (Habeas Corpus) 

และก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมในกระบวนก�ร

ยุติธรรม ก�รห้�มก�รกระทำ�ทรม�น ซ้อม

ท�รุณกรรม หรือก�รกักขัง ก�รปฎิบัติง�น

สอดคลอ้งกบัอนสุญัญ�ว�่ดว้ยสทิธเิดก็ (CRC) 

และอนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตั ิ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ดังนั้น 

โดยพืน้ฐ�นแลว้บทบญัญตัติ�่ง ๆ  ในรฐัธรรมนญู

แหง่ร�ชอ�ณ�จกัรภฏู�น ปจัจบุนัใหส้ตัย�บนั

ในอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และ

อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติ 

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

นางเพมาฯ ได้กล่�วถึงสถ�นก�รณ์

ก�รละเมิดสิทธิในภูฏ�นว่� “โดยทั่วไปแล้ว

ยังพบประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 

ซึง่เปน็ทัง้ประเดน็ของเดก็ และสมาชกิครอบครวั 

แต่ที่น่าชื่นชมคือ ลักษณะของกฎหมาย 

ภายในประเทศหลายฉบับได้ตราขึ้น และ

สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 

สว่นกลไกการทำางานขององคก์รสหประชาชาต ิ

ก็มีกลไกบางส่วน ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ 

ทั้งนี้นางเพมาฯ  ได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมถึง

ประเด็น “ความเสมอภาคทางเพศ” ในส่วน

ของประเทศไทย”

ศ.	ดร.	อมราฯ กล�่วว�่ “กสม. ทำางาน

รว่มกบัองคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) ในประเดน็ 

ด้านความเสมอภาคทางเพศมาโดยตลอด 

ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ก็เข้าเป็นภาคี 

ของอนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตั ิ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)  โดยการ 

ภาคยานุวั ติ  ตั้ งแต่ปี  ๒๕๒๘ (๑๙๘๕) 

และต่อมาก็ตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ

ด้ าน เด็ กและสตรี  ซึ่ งที่ ผ่ านมาตน เอง 

กไ็ดม้โีอกาสปฎบิตังิานเปน็กรรมการชดุดงักลา่ว 

ผ่านในส่วนของ UNWOMEN ทำาให้เห็นว่า 

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในด้านความ

เสมอภาคทางเพศค่อนข้างมากและในส่วน

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวม 

ก็อาจจะบอกว่า สถานการณ์ด้านความ 

ไม่เสมอภาคทางเพศไม่ได้มีมาก หรือชัดเจน

มากนกั แตก่ย็งัมปีญัหาเนือ่งจากเปน็ประเทศ

ที่ปลูกฝัง หรือรับวัฒนธรรมแบบปิตาธิปไตย 

(Patriarchy) เข้ามาในระบบคิด และการใช้

ชีวิตประจำาวันค่อนข้างมาก”

“การทำางานในประเด็นดังกล่าวใน

ประเทศไทยจงึตอ้งหาจดุคานงดัในการเปลีย่นแปลง

วิธีคิดดังกล่าว โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ผูห้ญงิในทางการเมอืง และภาคอืน่ ๆ  ซึง่ในอดตี 

ยังเป็นปัญหามาก ทำาให้ปัจจุบัน สถิติการมี

ส่วนร่วมของผู้หญิงในบทบาททางการเมือง 

หรือบทบาทเชิงสาธารณะได้รับการปรับปรุง

มากยิ่ งขึ้น ถึงร้อยละ ๒๐-๓๐ มีการตั้ ง 

คณะกรรมการ หรอืคณะทำางาน และการเสนอ

การปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ  อีกจำานวนมาก”

โดย นางเพมาฯ ไดส้อบถ�มเพิม่เตมิว�่

“หลงัจากทีม่กีารเคลือ่นไหวมาก ๆ  ในประเดน็

ความเสมอภาคทางเพศ ในส่วนของผู้ชาย 

มีปฎิกิริยาอย่างไรบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมา 

เราเห็นประสบการณ์ในหลายส่วนในหลาย 

ประเทศ ในแง่มุมหนึ่ง เราปฎิเสธไม่ได้ว่า 

นั่นก็เป็นการเลือกปฎิบัติต่อผู้ชายด้วย”

ดร.	ปริญญา	ศิริสารการ กล่�วว่� 

“ที่ผ่านมาการดำาเนินการใด ๆ ที่สำาเร็จได้ 

ก็เป็นการมีส่วนร่วมทั้งจากผู้หญิง และผู้ชาย 

เช่นเดียวกับกรณีการส่งเสริมความเสมอภาค

ทางเพศในประเทศไทย ก็ได้รับความร่วมมือ

จากผู้ชายจำานวนมากเช่นกัน”

ตอ่จ�กนัน้ 	ศ.	ดร.	อมราฯ	และนางวสิา

เบ็ญจะมโน กล่�วเพิ่มเติมว่� ที่ผ่�นมีคว�ม

พย�ย�มเสนอระบบโควต้�สำ�หรับจำ�นวน

ผู้ หญิ งที่ ควรมีบทบ�ท หรือมีส่ วนร่ วม 

ในโครงสร้�งใด ๆ โดยพย�ย�มกำ�หนดให้

เป็นตัวบทกฎหม�ย เพื่อเป็นก�รประกัน 

ก�รมีส่วนร่วม แต่ก็ยังต้องทำ�แบบค่อยเป็น

ค่อยไป อ�ทิ หนึ่งในส�มของคณะกรรมก�ร 

หรือกลไกต่�ง ๆ โดยพย�ย�มให้เป็นกลไก 

ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ หรือมีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร

พฒัน�พืน้ที ่อ�ท ิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หรือองค์กรปกครองส่วนตำ�บล เป็นต้น

นางเพมาฯ ได้กล่�วแลกเปลี่ยน

คว�มคดิเหน็เกีย่วกบัระบบโควต�ว�่ “โดยสว่นตวั

เหน็ดว้ยกบัระบบโควตา้ เพราะคดิวา่ เปน็การ

สร้างหลักประกันการมีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่าน

มาเราเห็นว่า เราได้จำานวนผู้หญิงที่เข้ามา 
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มบีทบาทในการเมอืง และการพฒันาประเทศ 

เพิม่มากยิง่ขึน้ และกย็งัมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชร้ะบบ

โควตา้อยูอ่กีระยะหนึง่ ซึง่ในสว่นของประเทศภฏูาน 

ก็เห็นว่า มีความสำาคัญ เนื่องจากปัจจุบัน

สมาชิกรัฐสภาโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ซึ่งก็มี

การพจิารณาวา่ ควรมกีารกำาหนดระบบโควตา

ให้กับกลุ่มต่าง ๆ  เป็นการกำาหนดจำานวน 

ผู้แทนทางเพศสภาพ ที่จะช่วยให้เกิดความ

เท่าเทียม หรือความเสมอภาค ดังนั้นในส่วน

ของการมาครัง้นี ้คณะกรรมาธกิารจงึพยายาม

ทำาความเข้าใจเรื่องดังกล่าวด้วย”

“การสรา้งระบบโควตา้อาจจะเปน็เพยีง 

มาตรการหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถดำาเนินการ

ไดจ้รงิ หรอืครบทกุดา้น หากเราตอ้งการสรา้ง

การมสีว่นรว่มของผูห้ญงิ นอกจากระบบโควตา้ 

ก็ต้องพัฒนาอื่น ๆ ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

ในการดูแลครอบครัว อาทิ ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

ปฐมวยั หรอืวยัเยาว ์การใหก้ารศกึษาเกีย่วกบั 

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และแบง่งานกนัทำา 

ในครอบครัว ทั้งนี้ตามโครงสร้างประชากร 

ของประเทศภูฏานในปัจจุบัน มีประชากร 

ผู้หญิงร้อยละ ๕๑  และผู้ชายร้อยละ ๔๙ 

จากประชากรทั้งหมดของประเทศ”

ศ.	ดร.	อมราฯ กล่�วต่อว่� “จาก

ประสบการณ์เห็นว่าประเด็นที่ดินก็ เป็น

ประเด็นสำาคัญในภูฏาน เนื่องจากทำาเลที่ตั้ง 

ของประเทศอยู่ ในแถบเทือกเขาหิมาลัย 

และอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการถือ

ครองกรรมสิทธิ์  ในลักษณะเอกสารสิทธิ์ 

ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิในการทำา

กิน หรือเก็บกินผลประโยชน์ในพื้นที่มากกว่า 

สิทธิในการถือครองเหมือนทรัพย์สินอื่น ๆ 

ซึ่ งหากพิจารณาจากประสบการณ์ของ

ประเทศไทย กพ็บวา่ เปน็สว่นของการดำาเนนิงาน 

ดา้นสทิธชิมุชนและสทิธปิจัเจก โดยในกระบวนการ 

ที่ผ่านมาทาง กสม. เห็นเทคนิคในการแก้ไข

ปญัหาขอ้พพิาททัง้การเจรจาตอ่รอง และการ

จัดทำาข้อเสนอ และหาจุดสมดุลในการพัฒนา 

ระหว่างภาคธุรกิจ ในขณะที่ประชาชน 

โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่เป็นการ

ใช้ที่ดินทำากิน หรือใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นก็มีประเด็นความสมดุลของการ

ก่อสร้าง การพัฒนา หรือการทำาเขื่อนด้วย”

ต่อจ�กนั้น นายวีรวิทย์	วีรวรวิทย์ 

กล่�วเสริมว่� ที่ผ่�นม�มีรูปธรรมในก�รสร้�ง

พื้นที่อนุรักษ์ ป่�ชุมชน โดยมีชุมชนจำ�นวน

ม�กที่อยู่ในพื้นที่ป่�อนุรักษ์ พย�ย�มต่อรอง

กับเรื่องดังกล่�ว

นายจิมมี	รินซิน	แลกเปลี่ยนประเด็น

ก�รถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินว่� ในช่วง 

กล�งปี ๒๕๒๓ (๑๙๘๐) - ๒๕๓๓ (๑๙๙๐) 

ในร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�นมีก�รใช้ที่ดินในก�ร

พฒัน�ม�ก โดยจดัทำ�เอกส�รสทิธิใ์หก้บับคุคล

ที่ถือครอง จำ�นวน ๔ เอเคอร์ต่อคน เป็นก�ร

พัฒน�ที่ดิน หลังจ�กนั้นก็มีก�รจำ�กัดจำ�นวน

ทีด่นิ และจดัทำ�ระบบทีด่นิอย�่งชดัเจน ซึง่ทำ�ให ้

ช�วภูฏ�นในส่วนหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

นายแดมโซฯ ได้ซักถ�มถึงประเด็น

ข้อท้�ท�ยของ กสม. ในปัจจุบัน โดยเฉพ�ะ

ประเด็นก�รบังคับให้เกิดก�รปฎิบัติต�ม 

ข้อเสนอแนะของ กสม. 

ศ.	ดร.	อมราฯ   ตอบข้อซักถ�มว่� 

“โดยสว่นตวัแลว้เหน็วา่ มกีารปรบัปรงุขึน้มาก 

เนื่องจากหน่วยงาน และองค์กรเข้าใจและ

ตระหนักเรื่องดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนั้น 

อกีสว่นหนึง่กม็าจากสถานการณภ์ายในประเทศ 

และนอกประเทศ ที่สร้างความตระหนักรู้ 

ดา้นสทิธมินษุยชน ซึง่รฐับาลไดเ้รยีนรูว้า่ จะจดัการ 

กบัประเดน็ปญัหาไดอ้ยา่งไร อยา่งกรณจีำานวน

กรณีร้องเรียนจากที่ กสม. ทำาในอดีตมากกว่า 

๑,๒๐๐ เรื่อง พบว่า ผู้ที่กระทำาการละเมิด

กระทำาการไปแล้วจนส่งผลให้เกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ในขณะที่ในกรณีใหม่ที่ยังมิ

เกดิการละเมดิสทิธมินษุยชนขึน้ กจ็ะพยายาม

ป้องกัน และแทรกแซง มิให้เกิดการกระทำา 

ที่เป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว”

นายแดมโซฯ แลกเปลีย่นคว�มเหน็ว�่ 

“จดุเดน่ทีส่ำาคญัประการหนึง่ในการดำาเนนิการ 

ดา้นสทิธมินษุยชนในราชอาณาจกัรภฏูาน คอื 

การสรา้งสภาพบงัคบัไดโ้ดยอตัโนมตั ิภายหลงั 

จากทีร่ฐับาลไดใ้หส้ตัยาบนั หรอืทำาการภาคยานวุตั ิ

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ซึง่กค็อื สามารถนำามาใชไ้ดเ้สมอืนเปน็กฎหมาย

ภายในประเทศเลน แลว้กอ็าจจะมกีารดำาเนนิการ 

แก้ไข หรือตรากฎหมายภายในประเทศให้

สอดคล้องต่อไป”

ตอ่จ�กนัน้ นางเพมาฯ		กล�่วว�่ “ทีผ่า่นมา

เห็นว่า ประเทศไทยมีกรณีร้องเรียนการละเมิด 

ในเด็ก และสตรีจำานวนมาก การดำาเนินการ 

ทีผ่า่นมา กสม. มกีารดำาเนนิการเชงิรกุอยา่งไรบา้ง”

ศ.	อมราฯ กล่�วว่� “ประเทศไทยมี

องค์กรทำางานด้านเด็กมาก และเป็นประเด็น

เชื่อมโยงกับเรื่องผู้หญิงด้วย นอกจากนั้น 

ก็ได้รับการยอมรับจากสาธารณะวงกว้าง 

การดำาเนนิการของ กสม. กท็ำาหนา้ทีต่รวจสอบ 

และประสานงานกับกลไกเฉพาะในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เพือ่หาทางชว่ยเหลอื ซึง่กระบวนการทีผ่า่นมา 

เรากเ็หน็วา่ ไดผ้ลเปน็อยา่งด ีแตก่ย็งัตอ้งทำางาน

อย่างจริงจัง”

นางวสิาฯ กล�่วเสรมิว�่ “ในเชงิการจดัตัง้

สถาบันต่าง ๆ  หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

หรอืมาตรฐานทีค่วรจะเปน็แลว้ กถ็อืวา่ทำาไดด้ ี

แต่ในทางปฎิบัติก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง”

นายแดมโซ	ดอจิ สรุปจบท้�ยว่�

“คณะกรรมมาธกิารขอขอบคณุ กสม. ทีก่รณุา 

สละเวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ 

ปฎิบัติงาน อีกทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและได้รับข้อมูลเป็นอย่างดี 

คณะกรรมาธิการ ในฐานะที่เป็นกลไกที่ได้

เดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ มีความเห็นว่า 

ราชอาณาจักรภูฏานจะ พยายามจัดตั้ ง 

สถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาตภิายในเรว็ ๆ  นี้ 

ซึ่งก็อาจจะขอรับการสนับสนุนในด้านความรู้ 

และประสบการณ์จาก กสม. ด้วย ซึ่งในส่วน 

ของการปฎิบัติงานของคณะกรรมาธิการ 

สิทธิมนุษยชนในรัฐสภา  ก็พยายามสนับสนุน

ให้มีการจัดตั้งกลไกดังกล่าวให้สอดคล้อง 

กบัมาตรฐานทีเ่ปน็ขอ้กำาหนดหลกั ๆ  โดยเฉพาะ

หลักการปารีส”
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ศาสตราจารยอ์มรา		พงศาพชิญ	์	ประธ�นกรรมก�รสทิธมินษุยชน

แหง่ช�ต ิเปน็ประธ�นกล�่วตอ้นรบั นกัศกึษ�ปรญิญ�โท ส�ข�กฎหม�ย

สิทธิมนุษยชนจ�ก  Vietnam National University จำ�นวน  ๕๐ คน 

เข้�ศึกษ�ดูง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และบรรย�ย 

พิเศษให้คว�มรู้ในหัวข้อ เรื่อง  กฎหม�ยและกติก�ระหว่�งประเทศ 

กบัก�รแกไ้ขปญัห�ก�รละเมดิสทิธมินษุยชนในประเทศไทย  โดยกล�่วถงึ 

กติก�ระหว่�งประเทศ จำ�นวน  ๙ ฉบับ ทั้งที่ประเทศไทยลงน�ม 

เป็นภ�คี จำ�นวน ๗ ฉบับ และที่ประเทศไทยยังไม่ลงน�มอีก  จำ�นวน 

๒ ฉบับ และนายวีรวิทย์		วีรวรวิทย์	 รองเลข�ธิก�ร  รักษ�ร�ชก�ร

แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติกล่�วบรรย�ยถึงบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ เมื่อวันที่  ๑๕  ตุล�คม  ๒๕๕๕  ณ ห้องเสวน� ชั้น ๖ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

5

ภาพกิจกรรม

นายแพทยแ์ทจ้รงิ 	ศริพิานชิ  และนางวสิา	เบญ็จะมโน  กรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ติ

เป็นตัวแทนคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ เดินท�งไปยังสม�คมคนต�บอด 

แห่งประเทศไทยเพื่อมอบแจกันดอกไม้และกล่�วแสดงคว�มยินดี เนื่องในโอก�สที่ 

น�ยมณเฑียร บุญตัน  สม�ชิกวุฒิสภ�  ได้รับเลือกตั้งในตำ�แหน่งคณะกรรมก�รว่�ด้วย 

สิทธิคนพิก�รแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations Committee on the Rights of 

Persons with Disabilities) ว�ระปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ในก�รประชุมรัฐภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วย

สิทธิคนพิ ก�ร สมัยที่ ๕ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอ เมริก�โดยก�รเลือกตั้งในครั้งนี้น�ยมณเฑียรฯ 

ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ ๘๔ เสียงเท่�กับผู้แทนประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรอังกฤษ

จ�กจำ�นวนสม�ชิกรัฐภ�คีที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ๑๑๗ ประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุล�คม ๒๕๕๕

คณะกรรม�ธิก�รติดต�มก�รบริห�รงบประม�ณประจำ�สภ�ผู้แทนร�ษฎร รัฐสภ� 

แหง่ร�ชอ�ณ�จกัรภฏู�น  เข�้พบเพือ่ห�รอืกบั ศาสตราจารย	์ดร.	อมรา	พงศาพชิญ	์ ประธ�น

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ โดยนางวิสา	เบ็ญจะมโน และ ดร.	ปริญญา	ศิริสารการ	กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พร้อมด้วย นายวีรวิทย์	

วีรวรวิทย์	รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ  เข้�ร่วมก�รห�รือด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๖๐๓ 

ชั้น ๖ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

นายแพทย์นิรันดร์	พิทักษ์วัชระ กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และคณะเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเดินท�งไปว�งพวงหรีด และกล่�วคำ�สดุดี แด่วีรชน คนเดือนตุล�คม 

เพื่อรำ�ลึกถึงคว�มกล้�ห�ญของเหล่�วรีชนที่เสียสละ ให้ได้ม�ซึ่งก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมี 

พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๑๔ ตุล�คม ๒๕๕๕ ณ สถูป อนุสรณ์ ๑๔ ตุล� ถนนร�ชดำ�เนิน
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นกัศกึษาเวยีดนามศกึษาดงูานที	่กสม.นกัศกึษาเวยีดนามศกึษาดงูานที	่กสม.
เมือ่วนัที ่ ๑๕  ตลุ�คม  ๒๕๕๕  นกัศกึษ�ปรญิญ�โท Vietnam National University ส�ข�กฎหม�ยสทิธมินษุยชน  จำ�นวน  ๕๐ คน

เข�้ศกึษ�ดงู�นของคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ต ิณ หอ้งเสวน� ชัน้ ๖ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ต ิ

ทั้งนีศ้าสตราจารย์อมรา		พงศาพิชญ ์ ประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเป็นผู้บรรย�ยพิเศษให้คว�มรู้ในหัวข้อ เรื่อง  กฎหม�ย

และกตกิ�ระหว�่งประเทศกบัก�รแกไ้ขปญัห�ก�รละเมดิสทิธมินษุยชนในประเทศไทย  โดยกล�่วถงึกตกิ�ระหว�่งประเทศ จำ�นวน  ๙ ฉบบั 

ทั้งที่ประเทศไทยลงน�มเป็นภ�คี จำ�นวน ๗ ฉบับ และที่ประเทศไทยยังไม่ลงน�มอีก  จำ�นวน ๒ ฉบับ จ�กนั้นนายวีรวิทย์		วีรวรวิทย์	 

รกัษ�ร�ชก�รแทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ต ิกล�่วบรรย�ยถงึบทบ�ทหน�้ทีข่องคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ติ

6

เมื่อวันที่ 		๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๕		

นางสาวสุเพ็ญศรี		พึ่งโคกสูง 

มูลนิธิชายหญิงก้าวไกลพานางสาวรวิภา 

พึ่งพร		หัวหน้าส่วนการคลังระดับ	๗ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลไทยาวาสเข้า

พบเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนางวิสา 

เบ็ญจะมโน		กรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	กรณีถูกนายกองค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลไทยาวาส	ทำาร้ายร่างกาย 

ในที่ทำางานต่อหน้าสาธารณชน	เมื่อวันที่	

๑๒	กันยายน		๒๕๕๕		โดยสืบเนื่องมาจาก 

การเบิกจ่ายเงินของโครงการขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลไทยาวาส

น.ส. รวิภ�ฯ  กล่�วว่�ตนปฏิบัติ

หรือไร้มนุษยธรรม  จะกระทำ�มิได้  และเห็น

ว่�ผู้กระทำ�ยังยึดติดกับโครงสร้�งสังคมเดิม 

ที่มองว่�ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอและผู้ช�ย 

เป็นเพศที่เข้มแข็งส�ม�รถปฏิบัติเช่นไรกับ

ผู้หญิงก็ได้  หรือผู้บังคับบัญช�เป็นใหญ่ 

ซึ่งส�ม�รถใช้อำ�น�จกับผู้ใต้บังคับบัญช� 

กรณีดังกล่�วเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่แสดง 

ให้เห็นถึงผู้หญิงที่มีอำ�น�จน้อยกว่�ผู้ช�ย  

โดยเฉพ�ะผู้หญิงเป็นผู้ ใต้บังคับบัญช� 

ในขณะที่ผู้ช�ยเป็นผู้บังคับบัญช�ด้วย  ทั้งนี้ 

จะนำ�เรือ่งรอ้งเรยีนดงักล�่วเข�้สูก่�รพจิ�รณ� 

ของคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบก�รละเมิด

สิทธิมนุษยชนด้�นเด็ก สตรี  และคว�ม 

เสมอภ�คของบุคคลต่อไป

ต�มอำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ยและระเบียบ 

ของท�งร�ชก�ร แต่กลับถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย

และจติใจตอ่หน�้ส�ธ�รณชน  ทำ�ใหเ้สยีเกยีรต ิ

และศักดิ์ ศรี ของคว�มเป็นข้ �ร�ชก�ร 

หรือข้�ของแผ่นดินเป็นอย่�งยิ่ง

นางวิสา		เบ็ญจะมโน  กรรมก�ร

สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ช�ติ และประธ�น 

อ นุ ก ร ร ม ก � ร ต ร ว จ ส อ บ ก � ร ล ะ เ มิ ด 

สิทธิมนุษยชนด้�นเด็ก สตรี  และคว�ม 

เสมอภ�คของบุคคล  เห็นว่�กรณีดังกล่�ว 

ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

ม�ตร�  ๓๒ ว่ �ด้ วยบุ คคลย่ อมมี สิ ทธิ  

และเสรีภ�พในชีวิตและร่�งก�ย ก�รทรม�น 

ท�รณุกรรม  หรอืก�รลงโทษดว้ยวธิกี�รโหดร�้ย 

มลูนธิชิายหญงิกา้วไกล พาขา้ราชการสาวรอ้ง กสม.
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การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ดา้นการสง่เสรมิ	ปกปอ้ง	และคุม้ครองสทิธมินษุยชน

กรอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

๑. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบ�ทเป็นที่ประจักษ์ในก�รส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนมีคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น แม้ต้องเผชิญกับคว�มย�กลำ�บ�ก ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินก�รส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่�วต้องมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง

๒. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคุณค่� 
ต่อก�รเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วส่งผลกระทบที่มี 
ประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชนและสังคม

๓. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลก�รดำ� เนินง�นด้�นสิทธิมนุษยชนที่ส�ม�รถเป็นกำ�ลั งใจ 
และเป็นแรงบันด�ลใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่�งให้บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม

๔. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลก�รดำ�เนินง�นในก�รสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นสิทธิมนุษยชน 
แก่ชุมชนและสังคม

๕. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ ภ�ยใต้กรอบ 
สิทธิมนุษยชน

๖. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีก�รดำ�เนินง�นด้�นสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบ�ทต่อก�รพัฒน� 
ในสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน

๗. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับร�งวัลนี้ของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติม�ก่อน

ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิได้รับก�รเสนอชื่อให้พิจ�รณ� ได้แก่ กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ บุคคล 
ที่เป็นอนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจเพื่อพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลง�นดีเด่นด้�นก�รส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี ๒๕๕๕ ในคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และเจ้�หน้�ที่
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ร�งวั ลที่ ได้ รั บ  บุคคลและองค์กรที่ ได้ รั บก�รคัด เลื อก  จะได้ รับ โล่ประก�ศเกี ยรติคุณ 
และเงินร�งวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บ�ท (สองหมื่นห้�พันบ�ทถ้วน) โดยแบ่งร�งวัลเป็น ๑๐ ประเภท ได้แก ่
๑) บุคคลช�ย ๒) บุคคลหญิง ๓) เด็กและเย�วชนช�ย (อ�ยุไม่เกิน ๒๕ ปี) ๔) เด็กและเย�วชนหญิง 
(อ�ยุไม่เกิน ๒๕ ปี) ๕) บุคคลภ�คสื่อมวลชน ๖) นักสิทธิมนุษยชนชุมชนช�ย ๗) นักสิทธิมนุษยชน 
ชุมชนหญิง ๘) องค์กรภ�ครัฐ ๙) องค์กรภ�คเอกชน ๑๐) องค์กรสื่อส�รมวลชนหรือร�ยก�รที่ส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน
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ปัญหาเยาวชนหญิงทีต่ั้งครรภก์่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน
ต้องก�รเติมองค์คว�มรู้

โรงเรยีน	ยงัมสีว่นนอ้ยทีจ่ดัก�รศกึษ�แบบนอกระบบเพือ่เปดิโอก�ส
ให้เย�วชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้มีโอก�สท�งก�รศึกษ�แตกต่�งจ�กก�ร 
จดัก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ�ทัว่ไปทีย่งัไมม่แีนวท�งในก�รจดัก�รเรือ่งนีอ้ย�่งชดัเจน 
ทศันคตติอ่ปร�กฏก�รณก์�รตัง้ครรภซ์ึง่เปน็ภ�วะทีเ่กดิขึน้ต�มธรรมช�ตขิองวยั 
เจรญิพนัธุเ์ปลีย่นไป  เพร�ะบรบิทและนโยบ�ยรฐัในด�้นก�รศกึษ�ทีเ่ปลีย่นแปลง  
นำ�ไปสูก่�รยดึมัน่ในกฎระเบยีบอย�่งเครง่ครดัของครแูละผูบ้รหิ�รจนเบยีดขบัพืน้ที ่
ของคว�มเป็นมนุษย์นำ�ไปสู่ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่�งชอบธรรมโดยเหตุผล
เพื่อรักษ�ชื่อเสียงของโรงเรียน  และสืบทอดต่อไปยังภ�คส่วนต่�ง ๆ ของสังคม
ซึ่งมีทั้งเข้�ใจและไม่เข้�ใจ

ดา้นบรกิารสาธารณสขุ  เชน่  โรงพย�บ�ล  แพทยแ์ละพย�บ�ลยงัข�ด
คว�มรู ้ คว�มเข�้ใจในเรือ่งสทิธอิน�มยัเจรญิพนัธุอ์ย�่งม�ก  นำ�ไปสูก่�รบรกิ�รทีม่องข�้ม 
สทิธมินษุยชน ทัง้ก�รบรกิ�รทีเ่ปน็มติร เค�รพศกัดิศ์รขีองเย�วชนหญงิตัง้ครรภ ์
ก�รข�ดก�รใหบ้รกิ�รใหค้ำ�ปรกึษ�เรือ่งอน�มยัเจรญิพนัธุ ์ ก�รเค�รพสทิธใินก�ร
ตัดสินใจอย่�งอิสระและรับผิดชอบในเรื่องก�รมีบุตร

ทัง้นีใ้นเวทสีมัมน�เสนอใหห้ยดุก�รตตีร�เย�ชนหญงิทีต่ัง้ครรภก์อ่นวยั 
อันควร  และให้ทุกคนหันม�ปรับทัศนคติและแนวคิดใหม่  โดยคำ�นึงถึงศักดิ์ศร ี
คว�มเป็นมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชน ให้เด็กได้รับรู้ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เพร�ะทุกคนมีสิทธิในชีวิตและร่�งก�ยส�ม�รถเลือกได้ว่�จะตั้งครรภ์ต่อหรือยุติ 
ก�รตัง้ครรภโ์ดยแพทยต์อ้งเปน็ผูก้ระทำ�อย�่งถกูกฎหม�ย  ซึง่ตอ้งกำ�หนดเปน็ม�ตรก�ร 
ออกม�ใหช้ดัเจนดงัเชน่ในต�่งประเทศ  ทัง้นีใ้หม้องว�่ก�รตัง้ครรภเ์ปน็โรคหนึง่ทีแ่พทย์
ตอ้งรกัษ�เพือ่จะไดเ้ข�้ถงึสวสัดกิ�รของรฐัและผูป้กครองซึง่มสีว่นอย�่งม�กในก�รผู้
ดแูลและใหค้ำ�ปรกึษ�เพือ่ปอ้งกนัก�รตดัสนิใจทีผ่ดิพล�ดของเดก็  ซึง่ขณะนีเ้ปน็เรือ่ง 
น�่ยนิดทีีเ่ริม่มหีนว่ยง�นเข�้ม�ชว่ยเหลอืดแูลเดก็กลุม่นี ้คอื กระทรวงส�ธ�รณสขุ 
ที่จัดตั้งศูนย์พึ่งได้และกำ�ลังดำ�เนินก�รขย�ยไปทั่วประเทศ  และสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ที่จัดตั้งศูนย์ขึ้นม�เพื่อดูแลในเรื่องนี้

ในชว่งสดุทา้ยของการสมัมนาฯ	นางวสิา	เบญ็จะมโน 	กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้าน
เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และความเสมอภาคของบุคคลกล่�วขอบคุณ
ผู้เข้�ร่วมสัมมน� และกล่�วถึงก้�วต่อไปที่จะดำ�เนินง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ย
ให้เป็นผลออกม�เป็นรูปธรรมและนำ�ผลที่ได้เสนอต่อ กสม. เพื่อเสนอรัฐบ�ล
หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไปถึงสิทธิในคว�มเป็นส่วนตัวม�กกว่�ที่เป็นส่วนหนึ่งของก�รกระทำ�ให้เย�วชน
อบัอ�ยเสือ่มเสยี  ซึง่อยูใ่นฐ�นะคว�มรนุแรงและท�รณุกรรมอย�่งหนึง่  ก�รบงัคบั
ใชก้ฎหม�ยและก�รเลอืกตคีว�มยงัอยูเ่ฉพ�ะกลุม่คนหรอืถกูใชผ้�่นบ�งหนว่ยง�น  
เหน็ไดช้ดัจ�กม�ตรก�รต�่ง ๆ  ของรฐัผ�่นกระทรวง หนว่ยง�นและองคก์รต�่ง ๆ  
ได้แก่ สภ�ก�ช�ดไทย  สม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตรีฯ และสม�คมเครือข่�ย
ผู้ปกครองแห่งช�ติที่มีม�ตรก�รและก�รดำ�เนินก�รที่ไม่ได้มุ่งประเด็นคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน สิทธิอน�มัยเจริญพันธุ์ของเย�วชนหญิงที่ตั้งครรภ์อย่�งชัดเจน 
และบรรลหุลกัก�รปฏญิญ�ส�กล  กตกิ�ระหว�่งประเทศ  อนสุญัญ�  แผนปฏบิตั ิ
ต่�งๆ  ที่รัฐได้เป็นสม�ชิกภ�คี พย�ย�มมุ่งขจัดก�รตั้งครรภ์ของเย�วชนหญิง
รวมกับเป็นคว�มเจ็บป่วย  โรคภัยไข้เจ็บ  และจัดว�งอยู่ในสถ�นะเดียวกับ 
ก�รทะเล�วิว�ท  คว�มรุนแรง ก�รติดย�เสพติด และเย�วชนเองยังไม่มีคว�มรู้
เรื่องสิทธิมนุษยชน  และก�รเข้�ถึงสิทธินั้น

ก�รทีเ่ย�วชนไมม่คีว�มรู ้คว�มเข�้ใจและตระหนกัถงึสทิธมินษุยชน 
สิทธิอน�มัยเจริญพันธุ์ของตนเองที่มีและพึงมีนำ�ไปสู่ก�รถูกละเมิดสิทธิอน�มัย 
เจริญพันธุ์  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเย�วชนหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกจัดว�งในฐ�นะปัญห�
และคว�มเสื่อมโทรมของจริยธรรมท�งสังคม  นอกจ�กสิทธิอน�มัยเจริญพันธุ์ 
สทิธมินษุยชน  เย�วชนหญงิตัง้ครรภย์งัข�ดคว�มรูค้ว�มเข�้ใจเรือ่งอน�มยัเจรญิพนัธุ ์
และเพศศกึษ� ซึง่นำ�ไปสูก่�รตัง้ครรภท์ีไ่มพ่รอ้ม และเชน่เดยีวกบัเย�วชนช�ยคว�มรู ้
เรื่องอน�มัยเจริญพันธุ์จึงเป็นคว�มรู้ที่ผ่�นประสบก�รณ์ตรงของเพื่อนที่ม� 
แลกเปลีย่นกนัในกลุม่  ก�รสือ่ส�รเรือ่งเพศและอน�มยัเจรญิพนัธุจ์งึไมไ่ดเ้กดิขึน้
ในครอบครวัและบ�้นเท�่กบัในกลุม่เพือ่น  เมือ่เกดิก�รตัง้ครรภข์ึน้เย�วชนหญงิ 
ตั้งครรภ์จึงเลือกที่จะจัดก�รแก้ไขปัญห�ด้วยตนเองก่อนที่จะปรึกษ�ผู้ปกครอง 
หรอืสม�ชกิในครอบครวั  ไมแ่ตเ่ฉพ�ะเย�วชนทัง้ช�ยและหญงิ  ผูป้กครองกข็�ดคว�มรู ้
คว�มตระหนกัถงึสทิธมินษุยชน  ก�รสือ่ส�รและก�รเลีย้งดใูนครอบครวัทีพ่อ่แม ่
ยงัตอ้งก�รองคค์ว�มรูใ้นเรือ่งสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐ�น  นำ�ไปสูก่�รไมไ่ดร้บัก�รคุม้ครอง 
หรอืเข�้ถงึก�รบรกิ�รเพือ่คุม้ครองสทิธมินษุยชนและสทิธอิน�มยัเจรญิพนัธุ ์ หรอื 
สถ�นทีท่ีท่ำ�ใหเ้ย�วชนบรรลถุงึสทิธอิน�มยัเจรญิพนัธุ ์ เชน่ องคก์รพฒัน�เอกชน ภ�ค
ประช�สงัคม  โรงพย�บ�ล  สถ�นศกึษ� โดยกล�่วถงึสภ�พปญัห�หนว่ยง�น  ดงันี้

เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึคว�มเชือ่มโยงของ
ก�รตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มของเย�วชนทีย่งัข�ดก�รเข�้ถงึบรกิ�รและสวสัดกิ�รของรฐั 
และคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ยังมีคว�มแตกต่�งกันในหล�ย
ระดับขึ้นอยู่กับบริบทของก�รทำ�ง�นที่คลุกคลีกับพื้นที่หรือผู้รับบริก�ร  ซึ่งยัง

เมื่อวันที่  ๑๘ กันย�ยน  ๒๕๕๕ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิ
มนุษยชนแห่งช�ติ ร่วมกับมห�วิทย�ลัยมหิดล จัดก�รสัมมน�

เรื่อง “ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน”
ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  เพื่อเผยแพร่ผลง�นโครงก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง
“ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน”
ให้แก่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบ�ยและระดับปฏิบัติก�รในพื้นที่ 
รวมทั้งองค์กรภ�คเอกชนและประช�ชนที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์เพื่อเปิดกว้�ง 
ให้ทุกภ�คส่วนได้มีโอก�สรับรู้ข้อมูลองค์คว�มรู้จ�กผลก�รศึกษ�วิจัยดังกล่�ว 
และนำ�ผลก�รศึกษ�วิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในก�รร่วมกันแก้ไขปัญห� 
ของเย�วชนตอ่ไป  ทัง้นี ้กลุม่เป�้หม�ยทีเ่ข�้รว่มสมัมน�ประกอบดว้ยตวัแทนจ�ก
หน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม/ประช�ชนจ�กทุกภูมิภ�ค 

การสมัมนาดงักลา่ว 		ศาสตราจารยอ์มรา 	พงศาพชิญ ์	ประธาน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่�วเปิดก�รสัมมน�ครั้งนี้ว่� คว�มร่วมมือ
ในก�รจัดทำ�โครงก�รศึกษ�วิจัยร่วมกับ UNFPA นั้น ถือเป็นภ�ระหน้�ที่หนึ่ง 
ของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) ในก�รส่งเสริมคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชนและทำ�ง�นรว่มกบัเครอืข�่ยในก�รขบัเคลือ่นง�นวจิยั  โดยกล�่วถงึ 
มิติสิทธิมนุษยชนว่�เป็นประเด็นที่สำ�คัญและระยะหลังได้รับคว�มนิยม 
เพิม่ม�กขึน้ จ�กเดมิทีเ่นน้เรือ่งก�รพฒัน�เปน็หลกั เมือ่มกี�รรว่มลงน�มอนสุญัญ�
ด้�นสิทธิมนุษยชนในด้�นต่�ง ๆ เช่น อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัต ิ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) หรืออนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก ดังนั้นมุมมอง 
เรือ่งผูห้ญงิหรอืเดก็จงึตอ้งเปลีย่นไป โดยปรบัใหม้มีติสิทิธมินษุยชนเข�้ม�เกีย่วขอ้ง
ม�กยิง่ขึน้  ทัง้นีอ้งคก์�รสหประช�ช�ตเิริม่ใหค้ว�มสำ�คญัเรือ่งสทิธมินษุยชนม�ก
ขึน้โดยตัง้คณะมนตรสีทิธมินษุยชนขึน้ซึง่เปน็อกีหนึง่เส�หลกัของสหประช�ช�ติ

นอกจ�กนีย้งักล�่วถงึก�รตัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควรว�่ วยัอนัควรคอือะไร 
ซึ่งต้องแล้วแต่วัฒนธรรม หรือประเพณี โดยมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผู้หญิง 
แต่งง�นเร็ว แต่ในปัจจุบันนั้นต้องคำ�นึงถึงคว�มพร้อมในเรื่องของก�รทำ�ม�
ห�กิน  ก�รดูแลเลี้ยงดูบุตรหล�น และกล่�วถึงสิทธิที่มีคว�มขัดแย้งกันเอง เช่น 
สิทธิท�งด้�นวัฒนธรรมซึ่งส�ม�รถไปขัดกับสิทธิในด้�นอื่น ๆ ได้ซึ่งจะให้ 
คว�มสำ�คัญกับสิทธิด้�นใดต้องดูจ�กบริบทเป็นหลัก

ในก�รนำ�เสนอผลก�รศึกษ�วิจัยฯ ของน�งส�วแววรุ้ง  สุบงกฎ 
ผู้วิจัยภ�คสน�มโครงก�รศึกษ�วิจัย  มห�วิทย�ลัยมหิดล กล่�วถึงส�ระสำ�คัญ 
สรปุไดว้�่  สทิธอิน�มยัเจรญิพนัธุแ์ละสทิธมินษุยชนในกฎหม�ยไทยอ�จไมค่รอบคลมุ

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ� ๕ ธันว�คม ๒๕๕๐ 
อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี  ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ชำ�ระค่�บริก�รเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ตเลขที่ ๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติกรุณาส่ง
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จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ห�กต้องก�รข้อมูล  ข้อแนะนำ�และบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี ! ติดต่อ : 

สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย		สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ� ๕ ธันว�คม ๒๕๕๐ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐    โทรส�ร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  promotenetwork @ nhrc.or.th  หรืออ่�น มุมมองสิทธิ ์ ได้ที่  www.nhrc.or.th

จากการร้องร้องเรียนที่ได้รับจากนิสิต	นักศึกษา
บณัฑติ	และอาจารยส์ตรขีา้มเพศเปน็จำำานวนมาก 

จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	ถึงปัญหาการแต่งกาย 
ของสตรีข้ามเพศในสถานศึกษาซึ่งถูกบังคับให้แต่งกาย 
เป็นเพศชาย	ทั้งในการเรียน	การเข้าสอบ	โดยเฉพาะ 
การแต่งกายในการรับปริญญาบัตร	ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความไม่ เข้าใจเกี่ยวกับเพศที่แท้จริงในสตรีข้ามเพศ 
ของสถาบันการศึกษา	

“ก�รทีม่ห�วทิย�ลยับงัคบัใหส้ตรขี�้มเพศแตง่ก�ยเปน็ช�ย 
จึงเป็นก�รเลือกปฏิบัติและลิดรอนสิทธิของนิสิต นักศึกษ� 
บัณฑิต และอ�จ�รย์สตรีข้�มเพศ โดยใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของมห�วิทย�ลัยเป็นเครื่องมือในก�รออกคำำ�สั่งบีบบังคับ 
สตรีข้�มเพศให้แต่งก�ยในเครื่องแบบที่ผิดไปจ�กเพศ 

ของตนเอง อีกทั้งยังเป็นก�รขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๓๐ 
ว่�ด้วยก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพร�ะเหตุ 
แห่งคว�มแตกต่�งในเรื่องเพศด้วย” 

เจตน�รมณ์รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๓๐ อธิบ�ยคว�มหม�ย 
ของคำำ�ว่� “เพศ” หม�ยถึง ห้�มเลือกปฏิบัติ เพร�ะคว�ม
แตกต่�งระหว่�งหญิงช�ย และหม�ยรวมถึง คว�มแตกต่�ง
ของบุคคลที่มีอัตลักษณ์ท�งเพศ (Sexual Orientation) 
หรือ เพศสภ�พ (Gender Identity) ที่แตกต่�งจ�กเพศ 
ที่ ผู้ นั้ นถึื อกำำ � เนิดด้ วย  ประธ�นเครือข่ �ยสตรีข้ �มเพศ 
กล่ �วอีกว่ �  นอกจ�กนั้ นก�รที่ มห�วิทย�ลัยบั งคับให้  
สตรีข้�มเพศแต่งก�ยเป็นช�ย ยังเป็นก�รทำำ�ให้เย�วชน 
สตรีข้�มเพศข�ดแรงบันด�ลใจที่จะเข้�ศึกษ�ต่อในระดับสูง 
เบื่อที่จะเรียน ซึ่งเป็นผลให้สตรีข้�มเพศได้รับก�รศึกษ� 
ในระดับสูงมีจำำ�นวนน้อย

บัณฑิตสาวประเภทสอง	(Transgender)
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


