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เมือ่วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์

อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจาก UN 

ESCAP ให้เป็นผู้กล่าว Closing Remarks 

เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำาปี ๒๕๕๕ 

ทีจ่ดัขึน้ ณ หอ้งประชมุ ๓๐๑ – ๓๐๒ ตกึมหาจกัร ี

สิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงาน 

วนัสตรสีากลดงักลา่วมแีนวคดิหลกั ไดแ้ก ่บทบาท 

ผู้นำาเยาวชนยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

โดยมีกิจกรรมสำาคัญได้แก่ การอภิปรายแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างผู้นำาเยาวชน 

ในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิกิในเรือ่งบทบาทของผูน้ำา 

เยาวชนในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

คำ�กล่�วของ ศ.  อมร� พงศ�พิชญ์  

ประธ�น กสม. สรุปได้ว่� “ดิฉันมีความยินดี

อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมการเฉลิมฉลอง 

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ประจำาป ี

๒๕๕๕ ในวันนี้และยิ่ งรู้สึกเป็นเกียรติมาก 

ทีไ่ดม้โีอกาสรบัฟงั เสยีงเยาวชนทีแ่สดงเจตนารมณ ์

ในการยตุคิวามรนุแรงตอ่เดก็และสตร ีโดยสว่นตวั 

ดฉินัเองเชือ่มัน่อยา่งยิง่วา่เยาวชนเปน็ผูม้บีทบาท 

สำาคญัทีจ่ะชว่ยหยดุหรอืขจดัความรนุแรงตอ่สตร”ี 

นอกจ�กนั้น ประธ�น กสม. ยังได้กล่�วถึง 

ประสบก�รณก์�รมสีว่นรว่มดำ�เนนิก�รเพือ่สง่เสรมิ 

สิทธิมนุษยชนของสตรี นับตั้งแต่ก�รประก�ศ

เริ่มทศวรรษก�รพัฒน�สตรีในก�รประชุมสตรี 

ระดับโลก ครั้งแรก ณ ประเทศเม็กซิโก และได้ม ี

โอก�สเข�้รว่มก�รประชมุสตรรีะดบัโลก ครัง้ที ่๓ 

และ ๔ ณ กรุงไนโรบีและกรุงปักกิ่งต�มลำ�ดับ 

และได้กล่�วเพิ่มเติมว่� เมื่อปี ๑๙๙๓ ที่ประชุม 

สมัชช�สหประช�ช�ติ ได้ ให้สัตย�บันแผน 

ปฏิบัติก�รเวียนน�เพื่อยุติคว�มรุนแรงต่อสตรี 

และในปีเดียวกันนั่นเอง แผนปฏิบัติก�รปักกิ่ง 

กไ็ดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัเรือ่งคว�มรนุแรงตอ่สตรดีว้ย 

นอกจ�กนั้ น  ยั ง ได้กล่ �วถึ งประสบก�รณ์  

ก�รดำ�เนนิง�นเกีย่วกบัปญัห�คว�มรนุแรงตอ่สตรี

สำ�หรบัประเทศไทยว�่ “ในป ี๒๐๐๑ ไดม้กีารณรงค์

ใหย้ตุคิวามรนุแรงตอ่สตรใีนรปูแบบของการศกึษาวจิยั 

สารบัญ
๑ UN ESCAP เชิญประธาน 

กสม.  กลา่วถอ้ยแถลงในงาน 
วันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

๒ มุมสะท้อน

๓ การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(International Coordinating
Committee of National 
Institutions for the Promotion 
and Protection of Human 
Rights- ICC)

๔ กิจกรรม

๕ • ประธาน กสม. ขอให้รัฐบาลดำาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ 
UPR อย่างจริงจัง

 • ผู้บริหารระดับกลางของกรมการแพทย์
รุ่นท่ี ๔ รับฟังการบรรยายของ กสม.

๖ การหารือกลุ่มว่าด้วยการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเก่ียวกับการเข้าถึง
ความยุติธรรมในอาเซียน

๗
 กสม. จับมือ UN WOMEN จัดประชุม

เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียว
กับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงจาก
ประสบการณ์ของนานาชาติและข้อ
ท้าทายของไทย

๘ ประธาน กสม. กล่าวยำา้ความสำาคัญของ
เครือข่ายร่วมสร้างงานสิทธิมนุษยชน C
O
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UN ESCAP เชิญประธาน กสม. 
กลา่วถอ้ยแถลงในงานวนัสตรสีากล 
๘ มีนาคม ประจำาปี ๒๕๕๕

UN ESCAP เชิญประธาน กสม. 
กลา่วถอ้ยแถลงในงานวนัสตรสีากล 
๘ มีนาคม ประจำาปี ๒๕๕๕



2

ต่อ
จา

กห
น้า

 ๑

2

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”์ 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
ุ ม

 ส
 ะ 
ท
้ อ

 น

»‚·Õè ññ ©ºÑº·Õè ó
ÁÕ¹Ò¤Á òõõõ

2

ตลอดจนการจัดการประชุม สัมมนาต่างๆ 

ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ได้เข้าร่วมโครงการ

การส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี  

และครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 

CDA โดยมสีถาบนัการศกึษาทีร่ว่มดำาเนนิการ 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ได้ศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่มคู่สมรส 

และเข้�ใจว่�ไม่ใช่เฉพ�ะตนเองที่มีปัญห�

คว�มขัดแย้งในครอบครัว และเริ่มที่จะ

ผ่อนคล�ย ไม่ปิดบังซ่อนเร้นปัญห�นี้ไว้  

สำ�หรับวันนี้ ได้มีโอก�สรับฟังข้อคิดเห็น 

จ�กกลุ่มเย�วชน ซึ่งเห็นได้ว่�ปัจจุบันปัญห�

ครอบครัวและคว�มรุนแรงในครอบครัว 

เป็นปร�กฎก�รณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเย�วชน

ในฐ�นะสม�ชิกในครอบครัวจะมีบทบ�ท 

ในก�รป้องกัน ลด และสร้�งคว�มปรองดอง 

ซึง่ถอืว�่เปน็บทบ�ทเชงิรกุทีส่ำ�คญัของเย�วชน

ในก�รยุติปัญห�คว�มรุนแรงต่อสตรี รวมทั้ง

ปญัห�คว�มขดัแยง้ในครอบครวั ขอใหเ้ย�วชน

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในบทบ�ทนี้ที่จะมี

ส่วนร่วมสร้�งสังคมให้เป็นสังคมที่ปร�ศจ�ก

คว�มรุนแรง

วยัเยาว ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยรปูแบบ 

การศึกษามีทั้งในรูปแบบแยกการสนทนา 

กลุม่หญงิและชาย เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์

เกีย่วกบัความรนุแรงในครอบครวั รวมทัง้การ

จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณเ์กีย่วกบั

การแก้ไขปัญหาครอบครัวและความขัดแย้ง

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวระหว่างคู่สามีภรรยา” 

ในโครงก�รศึกษ�วิจัยดังกล่�วกล่�วได้ว่� 

เป็นครั้ งแรกที่ทั้ งหญิงและช�ยเรียนรู้

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

มุมมองสิทธ์ิ ฉบับเดือนมีน�คม ๒๕๕๕ นี้ ขอนำ�เสนอ

ส�ระสำ�คญัของคำ�กล�่วเนือ่งในโอก�สวนัสตรสี�กล ๘ มนี�คม ประจำ�ป ี๒๕๕๕ 

ของศ�สตร�จ�รยอ์มร� พงศ�พชิญ ์ในง�นวนัสตรสี�กล ซึง่ UN ESCAP จดัขึน้ 

ภ�ยใตแ้นวคดิหลกั “บทบาทผูน้ำาเยาวชนยตุคิวามรนุแรงตอ่เดก็และสตร”ี 

ซึง่ประธ�น กสม. ไดเ้นน้ยำ�้ใหเ้หน็คว�มสำ�คญัว�่ “ขอใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกั

ถงึความสำาคญัของบทบาทในการรว่มสรา้งสงัคมใหเ้ปน็สงัคมทีป่ราศจาก

ความรนุแรง โดยเฉพาะในฐานะสมาชกิในครอบครวัจะมบีทบาทในการ

ป้องกัน ลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง”

ท�่นจะไดร้บัทร�บผลก�รประชมุคณะกรรมก�รประส�นง�นระหว�่ง 

สถ�บันสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(International Coordinating Committee of National Institutions 

for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC) ประจำ�ป ี

ครัง้ที ่๒๕ ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่๑๙-๒๒ มนี�คม ณ นครเจนวี� ซึง่ก�รประชมุ

ในครั้งนี้ ประธ�นกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติประเทศไทยได้แสดง

บทบ�ทนำ�ที่สำ�คัญโดยก�รเป็นประธ�นก�รประชุมสถ�บันสิทธิมนุษยชน

แห่งช�ติในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกด้วย

สำ�หรบัสรปุส�ระสำ�คญัของก�รประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชน 

แห่งสหประช�ช�ติ สมัยที่ ๑๙ ที่สำ�นักง�นสหประช�ช�ติ นครเจนีว� 

ได้สะท้อนให้เห็นบทบ�ทของ กสม. ในก�รให้ข้อคิดเห็นต่อร�ยง�นของ 

คณะทำ�ง�น UPR รวมทั้ง บทบ�ทของ กสม. ในก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มข้อเสนอแนะจ�กกระบวนก�ร UPR ที่รัฐบ�ลให้ก�รยอมรับโดยจะ

ทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและประช�สังคม เพื่อให้มีก�รปฏิบัติ

ต�มข้อเสนอแนะที่ให้ไว้อย่�งจริงจัง

นอกจ�กนัน้ ท�่นส�ม�รถตดิต�มองคค์ว�มรูส้ทิธมินษุยชนในด�้น 

ต่�ง ๆ จ�กสรุปส�ระสำ�คัญของกิจกรรมที่หล�กหล�ยและน่�สนใจ อ�ทิ 

กสม. ร่วมเป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นสิทธิมนุษยชน 

แก่ข้�ร�ชก�ร ก�รห�รือกลุ่มว่�ด้วยก�รพัฒน�หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

ก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรมในอ�เซียน ก�รประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 

คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงจ�กประสบก�รณ์ของ

น�น�ช�ตแิละขอ้ท�้ท�ยของไทย ก�รสมัมน� เรือ่ง ก�รประส�นก�รทำ�ง�น 
ระดมพลังภ�คีเครือข่�ยเพื่อสร้�งวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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Bureau และก�รประชมุ ICC Annual Meeting 

ครั้งที่ ๒๕ ในปีนี้มีขึ้นในช่วงที่สถ�นก�รณ์

ระหว่�งประเทศมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�ง

รวดเร็ว โดยเฉพ�ะก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ที่มีอยู่ในหล�ยภูมิภ�คทั่วโลก ซึ่งสถ�บัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจำ�เป็นต้องดำ�เนิน

บทบ�ทอย่ � งแข็ ง ขั น เพื่ อ ตอบสนอง 

คว�มตอ้งก�รของประช�ชนในก�รไดร้บัคว�ม

คุ้มครองและเยียวย�จ�กผลกระทบที่ได้รับ

จ�กสถ�นก�รณ์เหล่�นี้ ขณะเดียวกัน ICC 

ก็ได้พย�ย�มรณรงค์ให้บทบ�ทและสถ�นะ

ของสถ�บันสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้รับ 

ก�รยอมรับม�กขึ้นในเวทีระหว่�งประเทศ 

โดยเฉพ�ะในกรอบสหประช�ช�ติ

นอกจากนี ้ในชว่งการประชมุ Annual 

Meeting ยังได้มีการแจกประกาศนียบัตร 

ให้แก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้

รับการประเมินให้อยู่ในสถานะ A Status 

จากคณะอนุกรรมการ Sub- Committee 

on Accreditation ของ ICC โดยนาง Navi 

Pillay ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาตเิปน็ผูม้อบใหแ้กป่ระธาน กสม.

ของประเทศตา่ง ๆ  ซึง่ในชว่งป ี๒๕๕๔ ม ีกสม.

ประเทศที่ผ่านการประเมินและได้รับสถานะ 

A จำานวนทั้งสิ้น ๑๘ ประเทศจากทุกภูมิภาค 

สำาหรับ กสม.ของไทยจะเข้ารับการประเมิน

โดยผ่านกระบวนการ Accreditation ของ 

ICC ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

คว�มสำ�คัญอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ประเด็นเรื่อง 

บทบ�ทของภ�คธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

คว�มเกี่ยวข้องระหว่�งปัญห�สิ่งแวดล้อม

กับสิทธิมนุษยชน บทบ�ทของ กสม.ในก�ร

เป็นกลไกติดต�มก�รปฏิบัติต�มพันธกรณี

อนสุญัญ�ว�่ดว้ยสทิธขิองคนพกิ�รและพธิสี�ร

ของอนุสัญญ�ต่อต้�นก�รทรม�น สิทธิของ

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ก�รจัดทำ�ร�ยง�น UPR 

ในรอบที่สอง และสิทธิในก�รพัฒน� เป็นต้น

บทบ�ทของประธ�นกสม.ที่สำ�คัญ 

นอกจ�กจะเข้�ร่วมในก�รประชุม Bureau 

Meeting แลว้ ยงัไดท้ำ�หน�้ทีป่ระธ�นก�รประชมุ 

กสม. ในกรอบเอเชียแปซิฟิก (APF) เพื่อห� 

ท่�ทีร่วมของประเทศสม�ชิก APF ที่มีต่อ 

ข้อเสนอแนะในเรื่องต่�ง ๆ ของที่ประชุม 

Bureau Meeting รวมทัง้ไดน้ำ�เสนอร�ยง�น 

ก�รประชุมระดับภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกว่�

ด้วยสิทธิมนุษยชนกับภ�คธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นที่

กรุงโซล เมื่อเดือนตุล�คม ๒๕๕๔ โดยเน้น

บทบ�ทของ กสม.ประเทศต่�ง ๆ ในภูมิภ�ค

ในก�รตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นของภ�ครฐัในก�ร 

ปกปอ้งและสง่เสรมิใหม้กี�รคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

โดยภ�คธรุกจิ โดยอ�ศยัคว�มรว่มมอืจ�กทกุ

ภ�คสว่นทัง้ภ�ครฐั เอกชน และภ�คประช�สงัคม

นอกจ�กนี้ประธ�น กสม.ของไทย 

ยังได้ทำ�หน้�ที่ก�รประชุมในระเบียบว�ระ

เรือ่งสทิธใินก�รพฒัน� ซึง่ในปนีีไ้ดเ้นน้ในเรือ่ง 

คว�มย�กจนกบัสทิธมินษุยชน ก�รประชมุ ICC 

การประชมุ ICC เปน็การประชมุ

ภายใต้กรอบความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั่วโลกประมาณ ๑๐๐ ประเทศ ในครั้งนี้ 

แบ่ งออกเป็นสองช่วง ๆ แรกได้แก่  

การประชุม Bureau Meeting ระหว่าง 

วันที่  ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และ 

การประชุมประจำาปี (Annual Meeting) 

ครั้งที่  ๒๕ ระหว่างวันที่  ๒๐ มีนาคม 

(ช่วงบ่าย) - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ก�รประชุม Bureau Meet ing 

ซึ่งเป็นองค์กรบริห�รของ ICC ครั้งนี้ถือว่� 

มี ค ว�มสำ �คัญสำ �หรั บ  กสม .ของ ไทย 

เนื่องจ�กเป็นครั้งแรกที่  กสม.ได้รับก�ร 

เลือกตั้งให้เข้�ไปดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว 

ร่วมกับผู้แทน กสม. จ�กสม�ชิกอื่น ๆ 

อีก ๑๕ ประเทศ โดยว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 

ในครั้งนี้มีระยะเวล� ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุ Bureau Meeting จะมอีำ�น�จ

ในก�รตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รบริห�ร 

และงบประม�ณ ก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 

และแผนปฏิบัติก�ร ตลอดจนก�รแก้ไข 

ธรรมนูญ (Statute) ของ ICC เพื่อให้  

สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนไป

สำ�หรับก�รประชุม ICC ประจำ�ปี 

ครั้งที่  ๒๕ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจ�รณ� 

ถึงบทบ�ทของสถ�บันสิทธิมนุษยชนแห่ง

ช�ติในประเด็นปัญห�สิทธิมนุษยชนที่มี
3

การประชมุคณะกรรมการประสานงานระหวา่งสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ 
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating 
Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights- ICC)

การประชมุคณะกรรมการประสานงานระหวา่งสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ 
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating 
Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights- ICC)
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นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนด้�นเด็ก สตรี ผู้สูงอ�ยุ
คนพิก�ร และคว�มเสมอภ�คของบุคคล รับเรื่องร้องเรียน กรณีอดีตข้�ร�ชก�รระดับ ๗ ถูกหัวหน้�ง�นซึ่งเป็นข้�ร�ชก�รในระดับจังหวัดลวนล�มและคุกค�ม 
ท�งเพศ ด้วยคำ�พูดและลงโฆษณ�กล่�วห�ว่�เป็นหญิงข�ยบริก�รท�งเพศท�งเว็บไซต์ ทำ�ให้มีผู้ช�ยหล�ยคนโทรศัพท์ม�ขอซื้อบริก�รท�งเพศ สร้�งคว�ม 
เสื่อมเสียต่อผู้ร้องเป็นอย่�งม�ก และได้มีก�รแจ้งคว�มดำ�เนินคดี รวมทั้ง เคยปรึกษ�กับหัวหน้�ง�นระดับสูงแล้วเป็นระยะเวล�น�น แต่คดียังไม่คืบหน้� เพร�ะมี
เอกส�รที่ต้องขอจ�กหน่วยง�นร�ชก�รเพื่อประกอบเป็นหลักฐ�น จึงเข้�ร้องเรียนต่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ เมื่อวันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๕๕

นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ  ประธ�นอนุกรรมก�ร
ปฏิบัติก�รยุทธศ�สตร์ด้�นเด็ก สตรี ผู้สูงอ�ยุ คนพิก�รและคว�มเสมอภ�คของบุคคล 
พร้อมด้วยอนุกรรมก�ร เข้�เยี่ยมและประชุม ร่วมกับ น�งสมจิต ตันติวณิชช�นนท์ 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�นคุ้มครองและพัฒน�อ�ชีพบ้�นเกร็ดตระก�ร โดยในก�รประชุม 
ร่วมคณะอนุกรรมก�รฯ ได้รับฟังสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์ ม�ตรก�รหลักในก�รป้องกัน 
และปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ สิทธิของผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ กระบวนก�รคุ้มครอง 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ สถิติผู้เข้�รับก�รคุ้มครอง ณ ปัจจุบัน สภ�พปัญห�ของผู้รับ 
ก�รคุ้มครองทั้งที่มีสัญช�ติไทยและช�วต่�งช�ติ สภ�พปัญห�และอุปสรรคในก�ร 
ดำ�เนินง�น ทั้งนี้ จะได้นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นม�จัดทำ�เป็น 
ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพ�ะในเรื่องก�รสอบพย�นไว้ก่อน 
เมื่อวันที่ ๑๖ มีน�คม ๒๕๕๕ ณ สถ�นคุ้มครองและพัฒน�อ�ชีพบ้�นเกร็ดตระก�ร

นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ   กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ  เป็นประธ�น
กล่�วต้อนรับ คณะอ�จ�รย์และนักศึกษ� โครงก�ร Café Democracy ซึ่งเป็นคว�ม 
ร่วมมือระหว่�ง Book Re: public และภ�ควิช�สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� มห�วิทย�ลัย 
เชียงใหม่ ซึ่งเข้�ศึกษ�ดูง�น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติซึ่งเป็นองค์กร 
ที่สำ�คัญในก�รพัฒน�สิทธิเสรีภ�พและประช�ธิปไตยในสังคมไทย เพื่อปลูกฝังคว�มรู้ 
คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัประช�ธปิไตยในแงม่มุต�่ง ๆ  ใหแ้กน่กัศกึษ�และเย�วชนคนรุน่ใหม ่ในฐ�นะ
พลเมืองของสังคมให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิทธิ เสรีภ�พ และคว�มเสมอภ�คของบุคคล 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีน�คม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมน�ยชนแห่งช�ติ
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ช�ยแดนภ�คใต้ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจ�ก
เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงเป็นจำ�นวนม�ก 
และในเรื่องก�รดูแลกลุ่มเปร�ะบ�งต่�ง ๆ 
ทัง้ก�รคุม้ครองเดก็และสตรจี�กก�รถกูกระทำ� 
รุนแรง ก�รดูแลให้กลุ่มด้อยโอก�ส เช่น คน
พิก�ร คนย�กจน และประช�ชนที่อยู่ใน 
ชนบททีห่�่งไกลใหส้�ม�รถเข�้ถงึสทิธติ�่ง ๆ  
อย�่งเท�่เทยีม และก�รดแูลกลุม่คนทีม่ปีญัห�
สถ�นะบุคคลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐ�น

นอกจ�กนี้ กสม. ยังหวังว่�ข้อเสนอ
แนะที่รัฐบ�ลไทยยังไม่รับอีก ๓๘ ข้อจะได้
รับก�รตอบสนองด้วยดี โดยเฉพ�ะข้อเสนอ
แนะทีเ่กีย่วกบัก�รทบทวนและก�รยกเลกิโทษ
ประห�รชวีติ ก�รประกนัเสรภี�พในก�รแสดง
คว�มคดิเหน็ ก�รคุม้ครองสทิธขิองผูห้นภียัก�ร
สูร้บ และก�รใหส้ตัย�บนัธรรมนญูกรงุโรมว�่
ด้วยศ�ลอ�ญ�ระหว่�งประเทศ  นอกจ�กนี้ 
ประธ�น กสม. ได้ยำ้�ถึงคว�มสำ�คัญของก�ร 
มสีว่นรว่มของภ�คประช�สงัคมในกระบวนก�ร 
UPR ที่ทำ�ให้ร�ยง�นของคณะทำ�ง�น UPR 
สะท้อนข้อห่วงกังวลของภ�คประช�สังคม
เกีย่วกบัปญัห�สทิธมินษุยชนในประเทศไทย
ในหล�ยเรื่ อ ง  และหวั งว่ � ในอน�คต 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะยังคงแนวท�ง
ก�รเปดิใหภ้�คประช�สงัคมมสีว่นรว่มในก�ร
ทำ�ง�นกับคณะมนตรีฯ เช่นนี้ต่อไป

หลงัจากนี ้กสม. จะทำาหนา้ทีต่ดิตามการ
ดำาเนนิการตามขอ้เสนอแนะจากกระบวนการ 
UPR ที่รัฐบาลให้การยอมรับโดยจะทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง 
และกบัภาคประชาสงัคม เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ
จากกระบวนการ UPR ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ปน็
รูปธรรมอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕  
ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๑๙ 
ที่สำานักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา 
เพือ่ใหข้อ้คดิเหน็ตอ่รายงานของคณะทำางาน 
Universal Periodic Review (UPR) 
หลงัจากทีค่ณะทำางานไดท้บทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 
๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
รวม ๑๗๒ ข้อซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศ
รับข้อเสนอแนะรวม ๑๓๔ ข้อ และไม่รับ
ข้อเสนอแนะที่เหลือ ๓๘ ข้อ

ประธ�น กสม. ได้กล่�วให้คว�มเห็น
ต่อที่ประชุมว่� ข้อเสนอแนะที่รัฐบ�ลไทย
ยอมรับ ๑๓๔ ข้อนั้น ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไทย
ต้องดำ�เนินก�รเพื่อให้เป็นไปต�มพันธกรณี
ระหว�่งประเทศด�้นสทิธมินษุยชนทีเ่กดิจ�ก
ก�รที่ไทยเข้�เป็นภ�คีกติก�/อนุสัญญ�ด้�น
สิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว ข้อเสนอแนะบ�งข้อ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมก�ร
ประจำ�อนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนของ
สหประช�ช�ติเคยมีต่อไทยแต่ยังไม่ได้รับ
ก�รปฏบิตั ิ กสม. จงึหวงัว�่หลงัจ�กทีร่ฐับ�ล
ไทยรบัขอ้เสนอแนะดงักล่�วแล้ว หนว่ยง�น 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะนำ�ขอ้เสนอแนะเหล�่นัน้ไปปฏบิตั ิ
ให้เกิดผลอย่�งจริงจัง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
ก�รดำ�เนนิก�รในเรือ่งก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย
เพื่อคุ้มครองสิทธิต่�งๆ รวมถึงก�รสอบสวน
กรณกี�รละเมดิสทิธ ิและก�รชดเชยเยยีวย�
แก่ผู้เสียห�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในจังหวัด
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ประธาน กสม. ขอใหร้ฐับาลดำาเนนิการ
ตามขอ้เสนอแนะจากกระบวนการ UPR 
อย่างจริงจัง

เมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๕๕ นายไพบลูย ์
วราหะไพฑรูย ์กรรมการสทิธมินษุยชน

แห่งชาติได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้าเป็น
วทิยากรบรรยายใหค้วามรูส้ำาหรบัผูเ้ขา้รบัการศกึษา 
อบรมหลกัสตูรธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารระดบักลาง 
สำาหรับกรมการแพทย์ รุ่นที่ ๔ ในหัวข้อวิชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล – รัฐสภา – ศาล 
ในการใชอ้ำานาจอธปิไตย ณ หอ้งศกัดเิดชนภ์วูไนย 
ชั้น ๕ สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำานวน ๘๐ คน 

ในก�รบรรย�ยดังกล่�วนั้นผู้ร่วมฟังได้รับ
คว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดโครงสร้�งองค์กรที่ใช้อำ�น�จ
อธิปไตยต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พทุธศกัร�ช ๒๕๕๐ กลไกสำ�คญัของก�รพฒัน�ก�รเมอืง 
ก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย อันได้แก่ 
รฐัธรรมนญู พรรคก�รเมอืง ฝ�่ยนติบิญัญตั ิฝ�่ยบรหิ�ร 
ฝ่�ยตุล�ก�ร องค์กรตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ 
ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น และก�รมีส่วนร่วมท�ง 
ก�รเมอืงของประช�ชน นอกจ�กนีย้งัไดค้ว�มรูเ้กีย่วกบั 
อำ�น�จหน�้ทีข่องฝ�่ยต�่ง ๆ  ภ�ยใตก้�รใชอ้ำ�น�จอธปิไตย 
ซึ่งเป็นของปวงชนช�วไทยต�มรัฐธรรมนูญแห่ง 
ร�ชอ�ณ�จกัรไทย เชน่ รฐัสภ�มสีภ�ผูแ้ทนร�ษฎร และ
วฒุสิภ�ทีอ่ยูใ่นสว่นของฝ�่ยนติบิญัญตั ิคณะรฐัมนตรี
อยู่ในส่วนของฝ่�ยบริห�รและศ�ล (ศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ศ�ลยุติธรรม ศ�ลปกครอง ศ�ลทห�ร) ในส่วนของ
ฝ�่ยตลุ�ก�ร รวมทัง้มอีงคก์รต�มรฐัธรรมนญู แยกเปน็ 
๒ ส่วนคือ องค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง คณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ คณะกรรมก�ร
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน และองค์กรอื่น
ต�มรฐัธรรมนญู ไดแ้ก ่องคก์รอยัก�ร คณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ และสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ โดยทุกองค์กร รวมถึงหน่วยง�น
ของรัฐต้องปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มหลักนิติธรรม

ผู้บริหารระดับกลางของ
กรมการแพทย์ รุ่นที่ ๔ 
รบัฟงัการบรรยายของ กสม.
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การหารือกลุ่มว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
เกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียน

6

สำานักวิจัยและวิชาการ

และประช�ชนเพื่อสร้�งคว�มตระหนัก 
ในเรื่องนี้ 

สำ �หรับก�รออกแบบหลักสูตร 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรม 
ในอ�เซยีนนี ้ผูเ้ข�้รว่มประชมุเหน็ว�่อ�จแบง่
กลุ่มเป้�หม�ยเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) อบรม
เฉพ�ะเจ�้หน�้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหม�ย ผูพ้พิ�กษ� 
เจ�้หน�้ทีร่ฐัในกระบวนก�รยตุธิรรม ๒) อบรม
ร่วมกันระหว่�งเจ้�หน้�ที่บังคับใช้กฎหม�ย        
ผู้พิพ�กษ� เจ้�หน้�ที่รัฐ และเจ้�หน้�ที่ 
จ�กสภ�ทน�ยคว�ม ผู้แทนภ�คประช�ชน 
และชมุชน ผูแ้ทนจ�กองคก์�รพฒัน�เอกชน 
และ ๓) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ 
ประกอบด้วยเจ้�หน้�ที่บังคับใช้กฎหม�ย 
ผูพ้พิ�กษ� เจ�้หน�้ทีร่ฐั และกลุม่ที ่๒ ประกอบ
ด้วยผู้แทนจ�กภ�คประช�ชนและชุมชน 
เจ้�หน้�ที่จ�กองค์ก�รพัฒน�เอกชน

ส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรม
ในอาเซียนนั้น ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นว่า 
ควรประกอบด้วย ๑)  เพื่อพัฒนาความรู้ 
และความสามารถของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ใหม้กีรอบแนวคดิทีอ่ยูบ่นฐานสทิธมินษุยชน 
สามารถประเมินความรู้และความสามารถ 
ดา้นสทิธมินษุยชนของตน (Self-assessment) 
ได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และความเหน็ อนันำาไปสูก่ารรา่งกรอบความคดิ 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการเข้าถึง 
ความยุติธรรม  ๒) เพื่อช่วยให้ผู้อ่อนแอและ 
ผูท้ีถ่กูทำาใหด้อ้ยคณุคา่ สามารถเขา้ถงึความ
ยตุธิรรมไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนักบัผูอ้ืน่มากขึน้ 
โดยไมถ่กูเลอืกปฏบิตั ิและโดยไดร้บัการปฏบิตัิ
ผ่านผู้ทำางานด้านกระบวนการยุติธรรมที่มี
แนวคดิบนฐานสทิธมินษุยชน และ ๓) เพือ่ให ้
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเปลี่ยนแนวความคิดและ 
มุมมอง (Paradigm shift) ที่นำาไปสู่แนวคิด
บนฐานสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม

ฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรม 
และสำ�หรบัผูเ้กีย่วขอ้งในกระบวนก�รยตุธิรรม 
ของประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ มีดังนี้ 
ประเทศสิงคโปร์ มีหลักสูตรฝึกอบรม
เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจว่�ด้วยสิทธิของผู้หญิง 
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้พัฒน�หลักสูตร
ฝึกอบรมเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในทุกระดับ 
อันเป็นคว�มร่วมมือระหว�่งคณะกรรมก�ร
สทิธมินษุยชนแหง่ช�ตขิองประเทศฟลิปิปนิส์
และสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ จัดโครงก�ร
อบรมนักกฎหม�ยท�งเลือก (alternative 
lawyer) สำ�หรับนักศึกษ�กฎหม�ยจบใหม่ 
ให้มีมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน นอกเหนือ 
จ�กให้คว�มสำ �คัญเฉพ�ะบทบัญญัติ  
ของกฎหม�ย จัดฝึกอบรมหัวหน้�หมู่บ้�น
ให้มีมุมมองเรื่องสิทธิฯและไม่กระทำ�รุนแรง
ต่อผู้หญิง และฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน 
ของผู้หญิงต�มอนุสัญญ� CEDAW แก่ผู้
พิพ�กษ� 
ประเทศไทย คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน
แห่งช�ติของประเทศไทย ได้มีโครงก�ร 
ตรวจเยี่ยมสถ�นคุมขัง จัดก�รประชุม 
เชงิปฏบิตักิ�รแกผู่พ้พิ�กษ�ศ�ลอ�ญ�ธนบรุ ี
ว�่ดว้ยก�รคุม้ครองผูเ้สยีห�ยจ�กก�รกระทำ� 
รุนแรงในครอบครัวและสิทธิของผู้หญิง 
นอกจ�กนี้  อยู่ ระหว่�ง เตรียมก�รฝึก
อบรมก�ร เสริ มสร้ � งคว �ม เข้ มแข็ ง 
ให้แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และจัด
สัมมน�ห�แนวท�งแก้ไขกฎหม�ยว่�ด้วย
ก�รหมิ่นพระบรมเดช�นุภ�พ และปัจจุบัน
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติได้บรรจุเรื่อง 
สทิธมินษุยชนไวใ้นหลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอน
และฝึกอบรมของโรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจ
และสถ�บนัก�รฝกึอบรมของตำ�รวจบ�้งแลว้
ประเทศกัมพูชา ได้จัดฝึกอบรมและเวที
ส�ธ�รณะว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชน 

การหารอืกลุม่วา่ดว้ยการพฒันา
หลกัสตูรฝกึอบรมเกีย่วกบัการ

เขา้ถงึความยตุธิรรมในอาเซยีน (Focused 
Group Discussion on Developing 
Human Rights Training Modules 
on Access to Justice in ASEAN) 
จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดรูปแบบ 
ของหลักสูตรฝึกอบรม แนวทางในการ 
พฒันาหลกัสตูร และอภปิรายประสบการณ์
เกี่ยวกับการฝึกอบรมว่าด้วยการเข้าถึง
ความยตุธิรรม อนัเปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดำาเนินงานของคณะ
กรรมาธกิารระหวา่งรฐับาลอาเซยีนวา่ดว้ย 
สิทธิมนุษยชน (AICHR) ผู้เข้าร่วมการ 
หารอืกลุม่ฯ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากสถาบนั
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การพัฒนาเอกชน (NGO) 
จากประเทศในภมูภิาคอาเซยีน รวม ๙ คน

จ�กก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์
ก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรม พบว่�นักปกป้อง
สทิธมินษุยชนหล�ยคนเข�้ไมถ่งึหรอืไมไ่ดร้บั 
คว�มยุติธรรมจ�กกระบวนก�รยุติธรรม 
ของประเทศ ผู้พิพ�กษ�หล�ยคนไม่เข้�ใจ 
หรอืไมม่มีมุมองเรือ่งสทิธมินษุยชน และก�ร
เข�้ถงึคว�มยตุธิรรม หม�ยถงึ ก�รทีค่นทกุคน 
รวมถึงผู้ที่อ่อนแอและผู้ที่ถูกทำ�ให้ด้อยค่� 
หรือคนช�ยขอบ (Vulnerable and 
marginalized groups) เมื่อถูกละเมิด 
กส็�ม�รถไดร้บัก�รแกไ้ข เยยีวย� โดยใชก้ลไก
ยุติธรรมที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร 
ซึ่งอยู่บนฐ�นหลักก�รและม�ตรฐ�นว่�ด้วย
สทิธมินษุยชน มคีว�มพรอ้มรบัผดิ (account-
ability) และมคีว�มโปรง่ใส (transparency) 
ในก�รอำ�นวยก�รด้�นคว�มยุติธรรม 

ประสบก�รณ์ในก�รจัดทำ�หลักสูตร 
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ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรืออนุสัญญ� 
ผู้หญิง (CEDAW) และพิธีส�รเลือกรับ 
ขอ งอนุ สัญญ�ฯ  และคว�มก้ � วหน้ � 
ในระดับน�น�ช�ติในก�รใช้กลไกดังกล่�ว 
เพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี  เพื่อแลกเปลี่ยน 
อุปสรรคหรือข้อท้�ท�ยของประเทศไทย 
ในก�รนำ�กลไกเหล่�นี้ไปใช้ เพื่อส่งเสริม 
ให้ภ�ครัฐและประช�สังคมนำ�อนุสัญญ�ฯ 
ไปใชใ้นก�รสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ที่ ถู ก เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ อ ย่ � ง มี  
ประสิทธิภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กลที่ รัฐ 
มีข้อผูกพันและเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยง�น 
ภ�ครั ฐและประช�สั งคมทร�บกลไก 
ของพิธีส�รเลือกรับในฐ�นะที่เป็นช่องท�ง
สุดท้�ยที่ผู้หญิงที่ถูกเลือกปฏิบัติจะแสวงห�
คว�มยุติธรรม

ในก�รสมัมน�ฯ Ms. Pramila Patten 
กรรมก�รประจำ �อนุ สัญญ�  CEDAW 
ซึ่งเป็นกรรมก�รหนึ่งในจำ�นวน ๒๓ คน 
ของคณะกรรมก�ร ได้กล่�วถึงหลักก�ร 
และพธิสี�รเลอืกรบัต�มอนสุญัญ� ฯ ภ�พรวม 
กรณกี�รรอ้งเรยีนของผูห้ญงิทีถ่กูเลอืกปฏบิตั ิ
ผ่�นกลไกพิธีส�รเลือกรับ ผลก�รพิจ�รณ� 
ของคณะกรรมก�ร CEDAW และก�รดำ�เนนิก�ร 
ของรัฐที่ เกิดกรณี ประก�รสำ�คัญได้ยก

ตัวอย่�งกรณีศึกษ�ก�รร้องเรียนของผู้หญิง 
ที่ถูกเลือกปฏิบัติผ่�นกลไกของพิธีส�ร 
เลือกรับ  รวมทั้ งผลก�รพิจ�รณ�ของ 
คณะกรรมก�ร CEDAW และก�รดำ�เนินก�ร 
ของรัฐที่เกิดกรณีร้องเรียน ซึ่งมีกรณีศึกษ� 
จ�กประเทศในภูมิภ�คยุโรปและเอเชีย 
ท้�ยสุดได้เปิดโอก�สให้ที่ประชุมได้ซักถ�ม 
ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได้ ให้ คว �มสนใจซั กถ�ม 

และแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ในหล�ยประก�ร 
เช่น คว�มเสมอภ�คอย่�งแท้จริงและคว�ม 
เสมอภ�คท�งกฎหม�ย บทเรียนที่ได้จ�ก 
บทบ�ทของสื่อในก�รเผยแพร่และสร้�ง 
คว�มตระหนักแก่ส�ธ�รณชน ก�รเข้�ถึง 
กล ไกก�รตรวจสอบภ�ย ในประ เทศ 
ของผู้หญิงกลุ่ม เปร�ะบ�ง โดยเฉพ�ะ 
หญิงพิก�ร กลุ่มผู้หญิงในสถ�นก�รณ์ภ�คใต้
ของประเทศไทย

เมื่ อ วั นที่  ๒๖  มี น าคม  ศกนี้  
ศาสตราจารย ์ดร. อมรา พงศาพชิญ ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เปน็ประธานเปดิการสมัมนา เรือ่ง “พธิสีาร
เลอืกรบัของอนสุญัญาผูห้ญงิ : ความกา้วหนา้ 
ระดับนานาชาติและข้อท้ าทายของ 
ประเทศไทย” ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กท 
กรงุเทพฯ ทัง้นี ้นางวสิา เบญ็จะมโน กรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิประธานอนกุรรมการ
ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูง
อาย ุคนพกิารและความเสมอภาคของบคุคล 
ไดเ้ขา้รว่มการสมัมนาดงักลา่วดว้ย นอกจากนี ้
ยั งมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ยวข้ องกับการส่ ง เสริ ม  ปกป้อง 
และคุม้ครองสทิธสิตรจีากภาครฐั และเอกชน 
รวมทั้ง นักวิชาการ และภาคประชาสังคม 
เขา้รว่มรบัฟงัประสบการณแ์ละแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นจำานวนกว่า ๘๐ คน

ก�รสมัมน�ฯ ดงักล�่วนี ้คณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติร่วมกับองค์ก�ร
สหประช�ช�ติเพื่อคว�มเสมอภ�คระหว่�ง
เพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง (UN Women) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจหลักก�ร
ส�กลของอนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืก
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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

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

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

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

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

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

เมื่ อ วั นที่  ๓๐  มี น าคม  ๒๕๕๕   

ศาสตราจารย ์ดร. อมรา พงศาพชิญ ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง การ

ประสานการทำางาน ระดมพลังภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรม

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประธ�น กสม. ศ�สตร�จ�รย ์ดร. อมร�ฯ 

เนน้คว�มสำ�คญัตอนหนึง่ในคำ�กล�่วเปดิก�รสมัมน� 

ว่� “กสม. เน้นก�รทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยด้�น

สิทธิมนุษยชน โดยเฉพ�ะบทบ�ทของ กสม. 

ในก�รตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นของรฐัต�มพนัธกรณ ี

อนุสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย 

เป็นภ�คีทั้ง ๗ ฉบับ ก�รดำ�เนินง�นของ กสม. 

เน้นก�รติดต�มสถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชน 

รวมทั้ง ก�รเฝ้�ระวังและติดต�มคำ�มั่นสัญญ� 

ที่รัฐบ�ลไทยให้ไว้ในก�รประชุมคณะมนตรี 

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ  ซึ่ งก�ร 

ดำ�เนินง�นดังกล่�วจะต้องอ�ศัยคว�มร่วม

มืออย่�งสำ�คัญของภ�คีเครือข่�ยทุกภ�คส่วน 

ซึ่งเป็นพลังสำ�คัญในก�รทำ�ง�นของ กสม.” 

และ กสม. จะมีก�รพบกับภ�คีเครือข่�ยอีก 

ในเดือนพฤศจิก�ยน ๒๕๕๕

ต่อจ�กนั้น นางวิสา เบ็ญจะมโน

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ได้กล่�วว่� 

“ขณะนี้ยั งพบปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 

และสตรี  และยั ง ได้ รับข้อร้อง เรียนกรณี  

ความเสมอภาคระหว่างเพศ การเลือกปฏิบัติ 

ในการได้รับตำาแหน่งให้สูงขึ้น และเห็นว่า 

“เครือข่าย” จะเป็นพลังสำาคัญในการส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” และได้กล่�วถึง

ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับว่�จะดำ�เนิน

ก�รเพื่อให้เกิดพัฒน�ก�รในด้�นสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย เชน่ อ�ยขุัน้ตำ�่ในก�รรบัผดิท�งอ�ญ� 

ของเดก็ เดก็เรร่อ่น ก�รคุม้ครองกลุม่เปร�ะบ�ง

นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลข�ธิก�ร

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ รักษ� 

ร�ชก�รแทนเลข�ธิก�ร กสม. ได้เน้นยำ้�คว�ม 

รว่มมอืกบัภ�คเีครอืข�่ย โดยกำ�หนดเปน็เป�้ประสงค์

หลกัสำ�คญั และไดใ้หค้ำ�มัน่ว�่ จะระดมสรรพกำ�ลงั

ในก�รดำ�เนินง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ยแม้จะมี 

ขอ้จำ�กดัด�้นกำ�ลงัคนและงบประม�ณ โดยเฉพ�ะ

ใช้ก�รผลักดันให้มีก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ด้วยก�รสอดส่องดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�ม

พนัธกรณแีละสทิธเิสรภี�พทีร่ะบไุวใ้นรฐัธรรมนญู 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยอย่�งครบถ้วนและให้มี 

ก�รแก้ไขกฎหม�ยและนโยบ�ยอย่�งมีพลัง

ภายหลั ง เป็นประธานในการ เปิด 

การสมัมนาฯ ศ. อมราฯ ไดใ้หส้มัภาษณส์ือ่มวลชน

ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาต่อประเด็น

คำาถามว่า “การดำาเนินงานของ กสม. บรรลุผล

หรอืไม”่ ซึง่ ประธาน กสม. ตอบวา่ กสม. จดัตัง้มา 

๑๐ ปี ในระยะแรกได้ดำาเนินการส่งเสริม 

การตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ 

และหน้าที่ รวมทั้ง การละเมิดสิทธิ ซึ่งเห็นว่า

ขณะนี้ ประชาชนตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 

สิทธิ มากขึ้ นและหวั ง ว่ าการละ เมิ ดสิทธิ  

จะน้อยลง” ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานเห็นว่า 

“เครือข่ายด้านสิทธิมีความตื่นตัวสูง” และเป็น

พลังสำาคัญในการขับเคลื่อนงานสิทธิ นอกจากนี ้

ที่ผ่านมา กสม. ยังได้ประสานการคุ้มครอง 

รวมทั้ ง  ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ 

ข้อกฎหมายต่อรัฐบาล”

ประธาน กสม.
กลา่วยํา้ความสาํคญัของเครอืขา่ยรว่มสรา้งงานสทิธมินษุยชน


