
สารบัญ
๑ กสม. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
 ท่ีดินทำากิน เทือกเขาบูโด

๒ มุมสะท้อน

๓ ๔ สถาบันอุดมศึกษา
 ภาคเหนือลงนามปกป้อง
 คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๔ กิจกรรม

๕ ประธาน กสม. เย่ียมโรฮิงญา

๖ เวทีสาธารณะ  “ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน (ASEAN Community) 
กับสิทธิมนุษยชน”

๗
  กสม. ร่วมกับ สคส. จัดการสัมมนา

การจัดการสถานการณ์การละเมิด
ทางเพศในมหาวิทยาลัย

๘ ผลการสรรหาเลขาธิการ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมือ่วนัที ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ศ.ดร.อมรา พงศาพชิญ ์ประธานกรรมการสทิธมินษุยชน

แห่งชาติ พร้อมด้วยนางอังคณา นีละไพจิตร นางจิราพร บุนนาค นางสาวพรเพ็ญ 

เกียตริขจร นายดอรอแม ดือราแม อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้รว่มประชมุกบัประชาชนในพืน้ทีอ่ำาเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 

ณ ศูนย์บริการเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัย ตำาบลปะลุกาสาเมาะ 

อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงในกรณีประชาชนร้องเรียนว่าถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิชุมชน และที่ดินทำากิน สืบเนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

พ.ศ.๒๕๐๘ และการประกาศพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติ เทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี 

มีผลกระทบต่อที่ทำากินของชาวบ้านครอบคลุม พื้นที่ ๘๓ หมู่บ้าน ๒๕ ตำาบลในเขต ๙ อำาเภอC
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กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินทำ�กิน

เทือกเข�บูโด
กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินทำ�กิน

เทือกเข�บูโด
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ส ถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ เป็นสถานการณ์
ที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน และเป็นปัญหาที่มีความทับซ้อน 
ที่ต้องแก้ไขอย่างรอบคอบ กสม. ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใตอ้ยา่งตอ่เนือ่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเดอืนมกราคมนี ้
ศ. ดร. อมรา พงศาพชิญ ์ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่ดินทำากินบริเวณเทือกเขาบูโด เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงกรณี
ประชาชนรอ้งเรยีนวา่ถกูละเมดิสทิธมินษุยชนในดา้นสทิธชิมุชน
และที่ดินทำากินอันเนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ และการประกาศพระราชกฤษฎกีาอทุยานแหง่ชาต ิ
เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ในมุมมองสิทธิ์ฉบับนี ้

นอกจากนั้น มุมมองสิทธิ์ ฉบับเดือนมกราคมนี้
ยงันำาเสนอเนือ้หาสาระทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่การสานสรา้งความรว่มมอื 
กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ซึ่งเป็น 
กลยุทธ์สำาคัญในการดำาเนินงาน ซึ่งได้มีการลงนามในข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 
ซึง่ทา่นสามารถตดิตามวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอยีดไดใ้นฉบบั  
นอกจากนัน้ ทา่นยงัสามารถตดิตามรายละเอยีดกจิกรรมในการ
ส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองที่สำาคัญของ กสม. อีกหลายเรื่อง 
ได้แก่  ประธาน กสม. เยี่ยมโรฮิงญา สรุปผลการประชุมเวที
สาธารณะ เรือ่ง “ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) 
กบัสทิธมินษุยชน” และสรปุผลการสมัมนา เรือ่ง “การจดัการ
สถานการณ์การละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย” เหล่านี้
ลว้นแตเ่ปน็ขอ้มลูและความรูท้ีน่า่สนใจและตดิตามเปน็อยา่งยิง่

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 
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการ : นายขรรค์ชัย  คงเสน่ห์
รองเลขาธิการ : นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์ 
“มมุมองสทิธิ”์ เปน็จดหมายขา่วของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

* จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สทิธมินษุยชน  * การนำาขอ้ความหรอืเรือ่งราวบางสว่น หรอืทัง้หมด
ไปเผยแพรโ่ปรดอา้งถงึแหลง่ขอ้มลู  * ขอเชญิผูส้นใจสง่ความคดิเหน็
และบทความเพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เรื่องที่ได้รับ
การพิจารณาลงพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ เพื่อความ
เหมาะสมในการจัดพิมพ์ 
บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 
“มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิและกองบรรณาธกิารไมจ่ำาเปน็ตอ้งเหน็พอ้งดว้ย
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สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นเครือข่�ย  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

กาสาเมาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ได้รับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง

ที่ดินทำากิน และได้นำาคณะอนุกรรมการฯ 

ศึกษาพื้นที่เชิงเขาบูโด - สุไหงปาดี ที่มี  

สวนยางพาราของชาวบ้านที่ปลูกไว้เป็น

จำานวนมาก พร้อมกับได้กล่าวกับประชาชน

ทีม่ารอ้งเรยีนวา่ คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ จะนำาข้อเท็จจริง และข้อมูล 

ทีไ่ดร้บัจากชาวบา้นไปพจิารณาอยา่งเรง่ดว่น 

เพือ่แจง้ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรง่ดำาเนนิการ 

แก้ไขปัญหา  และจะเร่งนำาเรื่องดังกล่าว 

เสนอต่อรัฐบาลแก้ไขเรื่องสิทธิที่ดินทำากิน

และสิทธิชุมชนในภาพรวมต่อไป

ได้มีมติ เมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

เห็นชอบแนวทางการตัดโค่นต้นยางพารา 

ทีห่มดอายเุพือ่ปลกูทดแทนใหม ่ในสดัสว่น 

ไม่ เกินร้อยละ ๔ ของพื้นที่ เพื่อไม่ให้ 

มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และให้  

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไข

ปั ญ ห า เ อ ก ส า ร สิ ท ธิ ข อ ง ช า ว บ้ า น 

ที่ เดือดร้อน แต่กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำาเนินการล่าช้า 

ในการปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรดีงักลา่ว 

ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

จากนั้น ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ 

พร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมประชาชน 

ผู้เดือดร้อน ณ วัดเชิงเขา หมู่ ๔ ตำาบลปะลุ

ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำาให้ 

ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์

ในที่ดินและไม่สามารถเข้าไปตัดโค่น 

ต้ น ย า ง พ า ร า ที่ ห ม ด อ า ยุ เ พื่ อ ป ลู ก 

ทดแทนใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี 
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เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

ณ  โ ร ง แ ร ม ฮ อ ลิ เ ด ย์ อิ น น์  

จังหวัดเชียงใหม่ ศ.ดร.อมรา  พงศาพิชญ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 

กับสถาบันอุดมศึกษา ๔ สถาบันในเขต 

พืน้ทีภ่าคเหนอื ประกอบดว้ย   มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่ มหาวทิยาลยัพายพั  มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชยีงใหม ่ และมหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงราย

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ กล่าวถึง

วัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือ 

ในครั้งนี้ว่า  เพื่อร่วมมือในการดำาเนินงาน

ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 

สิ ท ธิ มนุ ษยชน  การศึ กษาวิ จั ย  และ 

การพฒันาบคุลากรกบัสถาบนัการศกึษาทีอ่ยู่

ในพืน้ทีส่ว่นภมูภิาค ซึง่พืน้ทีภ่าคเหนอืมปีญัหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ ในระดับ 

ที่ ต้ อ ง เ ร่ ง คุ้ มครอง  เ ช่ น  ปัญหาด้ าน 

สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหา 

สทิธมินษุยชนดา้นทีด่นิทำากนิของประชาชน

และฐานทรัพยากรของชุมชน  ปัญหา 

สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของกลุ่มเด็ก

และเยาวชน และปัญหาสิทธิมนุษยชน 

ของกลุ่มบุคคลที่ เสี่ยงต่อการถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนที่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่  

เป็นธรรม เป็นต้น    เมื่ อ  ๔ สถาบัน 

การศึกษาให้ความสำาคัญผนึกกำาลังร่วม 

แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  การส่งเสริม 

ปกป้อง  และคุ้ มครองสิทธิ มนุษยชน 

ย่อมจะบังเกิดผลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

เพราะสถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากร

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และมี 

องค์ความรู้และฐานข้อมูลในชุมชนท้องถิ่น

อย่างลึกและครบถ้วนสามารถขับเคลื่อน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ทำ า ข้ อ ต ก ล ง 

ความร่วมมือดังกล่าวได้ประชุมหารือ 

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ก่อนลงนาม 

ความร่วมมือ โดยมีการระดมความคิดเห็น 

และนำา เสนอโครงการจากคณาจารย์  

ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ สถาบัน ซึ่งโครงการ 

ต่าง  ๆ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษาจะระดม 

ทรัพยากรร่วมดำาเนินการ เช่น โครงการ 

อ บ ร ม วิ ท ย า ก ร เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้  

สิทธิมนุษยชน โครงการค่ายส่ ง เสริม 

สิทธิมนุษยชน โครงการศูนย์ให้คำาปรึกษา

หารือเรื่องร้องเรียน  และโครงการติดตาม 

เรื่องร้องเรียนในพื้นที่ที่คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติยุติ เรื่อง 

และมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ดำาเนินการแก้ไขหรือเยียวยาให้ประชาชน

ที่ถูกละเมิดสิทธิ เป็นต้น  ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวจะเริ่มดำาเนินการตั้ งแต่ เดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

33

๔ สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือลงนาม 

ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีพลตำารวจเอก วันชัย 

ศรีนวลนัด  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นประธานอนุฯ จัดสัมมนา “เรื่อง  การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ในกระบวนการยุติธรรม”  โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง  เพื่อการส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

การสัมมนาฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำารวจ (ขั้นตอนแรกในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจับกุม) อัยการ  เรือนจำา  ราชทัณฑ์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัด เป็นต้น ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗ มกราคม  ๒๕๕๖   ณ  โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมือ่วนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ จัดเวทีสาธารณะ  เรื่อง “ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) กับสิทธิมนุษยชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ 

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลง

อันจะเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมิติสิทธิมนุษยชน 

และเพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการนำาไปสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันอาจเกิดขึ้นจากการ 

ที่ประเทศไทยจะ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีวิทยากร ในเวทีดังกล่าวมีภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม

เวทีระดมความคิดเห็น จำานวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน  ณ ห้องเสวนา สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

เ มื่ อ วั น อั ง ค า ร ที่  ๒ ๒  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๖  ณ 

วัดพรหมนิวาส อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มชาวไทย 

ในพื้นที่  ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ 

จำานวนกว่า ๓๐๐ คน เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ศ.ดร.อมรา 

พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางอังคณา นีละไพจิตร นางจิราพร บุนนาค และนางสาว 

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ประชาชน

ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และได้รับการเยียวยาที่ล้าช้า

เมื่อวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๖ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาตามคำาร้องของนางจุฬา 

สดุบรรทดั สมาคมอนรุกัษ ์นายกสมาคมอนรุกัษศ์ลิปกรรมและสิง่แวดลอ้ม ทีข่อใหต้รวจสอบ

การดำาเนินการทุบทำาลายโบราณสถานกลุ่มอาคารศาล ฎีกา ซึ่งปฏิบัติขัดกับมาตรา ๕๗ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

โดยตอ้งมกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนกอ่นดำาเนนิการ พรอ้มทัง้เรยีกบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ชีแ้จง  ณ สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

ภาพกิจกรรม
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๒๕๕๕ สาเหตุของการอพยพหลบหนี 

เพราะความยากจน  ทีอ่ยูอ่าศยัถกูเผาทำาลาย 

และพ่อแม่ถูกฆ่า เด็กบางคนกำาพร้าทั้งพ่อ

และแมไ่มส่ามารถจะอาศยัอยูใ่นบา้นเกดิได้ 

เพราะเกรงจะถูกฆ่าได้  เด็กบางคนพ่อแม่ 

ส่ งลง เรือมาเพื่ อหนีปัญหาที่บ้ านเกิด 

และเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามลำาพังเด็ก 

ทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า 

คนละ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท การเข้ามา 

ในประเทศไทย เดินทางโดยมีเรือมาช่วย 

ลากจูงเข้าฝั่งในเวลากลางคืน โดยผู้อพยพ

ไม่ทราบว่าเป็นส่วนใดของประเทศไทย 

ใช้เวลาในการเดินทาง ๒๐ วัน เมื่อขึ้นฝั่ง 

ได้แล้วมีรถมารับไปส่งและนำาไปรวมอยู่ 

ด้วยกันที่เขาแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถหนี 

ออกไปไหนได้ ขาดอาหาร ขาดนำ้า ต้องอยู่ 

บริเวณนั้นนานประมาณ ๒ เดือนก่อน ที่จะ

ถูกควบคุมตัว มีบางคนถูกทำาร้ายร่างกาย 

จนเสียชีวิต   ต่อมาผู้อพยพกลุ่มดังกล่าว 

ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจไทยกวาดล้างจับกุม 

และถูกส่งมาพักพิงในสถานที่แห่งนี้

จากการเข้าเยี่ยมสถานที่ของศูนย์

พักพิงชั่วคราว ได้จัดให้เด็กชาวโรฮิงญา 

อยู่ เป็นอย่างดี  มีพี่น้องชาวไทยมุสลิม 

ในพื้นที่  ทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้นำาอาหาร 

และ เสื้ อผ้ าของ ใช้ มา ให้ ผู้ อพยพเป็น 

จำานวนมาก บางคนถึงกับหลั่งน้ำาตาเพราะ

ความสงสาร

เด็กชายนุรฮาซิม ผู้อพยพกล่าวว่า 

“คนไทยมีนำ้าใจดีงาม หากบ้านเกิดเขา

เป็นแบบนี้เขาคงไม่ต้องอพยพมาอยู่แบบนี้ 

และสิ่งที่ต้องการ คือต้องการเรียนหนังสือ  

มีที่พักอาศัย และสุดท้ายคือไปไหนมาไหน

ได้เหมือนคนทั่วไป”

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ กล่าวว่า 

การลงมาเยี่ยมเยือนชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็น 

กลุ่มเยาวชน  ณ จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ 

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและปัญหา 

ที่แท้จริงที่ เกิดขึ้น  เพราะกลุ่มโรฮิงญา 

และสมาคมโรฮงิญาประเทศไทย ไดร้อ้งเรยีน

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ให้ช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่ถูกจับกุม ให้เป็น 

ไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ผู้ร้อง 

ตอ้งการไมใ่หป้ระเทศไทยสง่ผูอ้พยพกลบัไป 

ประเทศบา้นเกดิ เพราะจะไมป่ลอดภยัในชวีติ 

ทั้งนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่ง

ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ไปบางสว่นแลว้ ในสว่นของผูอ้พยพทีเ่ปน็เดก็ 

ทีถ่กูจบักมุในครัง้นี ้ขอ้มลูและปญัหาทีไ่ดท้ราบ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จะได้นำาไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

แ ล ะ จั ด ทำ า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต า ม ห ลั ก 

สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

และรัฐบาลต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและขจัดขบวน 

การค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม 

๒๕๕๖ คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ โดย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พร้อมด้วย นางอังคณา นีละไพจิตร, 

นางจิ ร าพร  บุ นนาค  อนุ ก รรมการ 

ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทาง

เข้าเยี่ยมชาวโรฮิงญาที่อพยพหลบหนี 

ออกจากประเทศเมียนมาร์ และบางส่วน

แจ้งว่าพลัดหลงเข้ามาในประเทศไทย 

ซึง่ถกูทางการควบคมุตวัไว ้ณ บา้นพกัเดก็

และครอบครวั จงัหวดันราธวิาส สถานทีพ่กั

ดงักลา่วมชีาวโรฮงิญาทีเ่ปน็เดก็  อายตุัง้แต ่

๙ ปี – ๑๕ ปี  รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน อยู่ใน

ความควบคุมดูแลของจังหวัดนราธิวาส

 กสม. ได้สอบถามเด็กชาวโรฮิงญา 

โดยผ่านล่ามแปลได้ข้อมูลว่า เด็กผู้อพยพ 

จำานวน ๑๘ คน ได้ เดินทางมากับเรือ 

ที่บรรทุกคนมาทั้งหมด ๑๔๓ คน โดยออก

เดินทางจากอาระกันบ้านเกิด ประเทศ 

เมียนมาร์  เมื่ อวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน 

ประธาน กสม. เยีย่ม โรฮงิญา
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เวทีสาธารณะ
“ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) กบัสทิธมินษุยชน”

ความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ 

ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาค

อาเซียน  โดยวางกรอบความร่วมมือมุ่งเน้น 

ไปที่ประชาคมหลัก ๓ เสา ที่ เกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์กัน ได้แก่  ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน : มุ่งให้ประเทศ 

ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีระบบ

แก้ไขความขัดแย้ง มีเสถียรภาพอย่าง 

รอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือ

กบัภยัคกุคามความมัน่คง เพือ่ใหป้ระชาชน

มีความปลอดภัยและมั่นคง  ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน : มุง่ใหเ้กดิการรวมตวักนั 

ทางเศรษฐกจิ และการอำานวยความสะดวก

ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะ

ทำาให้มีความเจริญมั่นคง และสามารถ

แขง่ขนักบัภมูภิาคอืน่ ๆ  ไดป้ระชาคมสงัคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน : มุ่งให้ประชาชน

อยูร่ว่มกนัภายใตแ้นวคดิสงัคมทีเ่อือ้อาทร 

มสีวสัดกิารทางสงัคมทีด่ ีและมคีวามมัน่คง

ทางสังคม

เมื่ อวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จดัเวทสีาธารณะ เรือ่ง “ประชาคมอาเซยีน 

(ASEAN Community) กบัสทิธมินษุยชน” 

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 

ยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการ

เปลีย่นแปลงอนัจะเกดิจากการเขา้สูป่ระชาคม 

อาเซียนในมิติสิทธิมนุษยชนมีวิทยากร 

ประกอบดว้ย นางสาวพรเพญ็ คงขจรเกยีรติ

รศ.ดร.ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์ นายหาญณรงค ์

เยาวเลิศ และ ดร.เสรี นนทสูติ  นำาการ

อภิปรายโดย ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  

ผูอ้ำานวยการโครงการมเีดยีมอนเิตอร ์มลูนธิิ

สื่อมวลชนศึกษา  ในเวทีดังกล่าวมีภาคส่วน 

ต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีระดม 

ความคิดเห็น จำานวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ยำ้ าว่า

เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในเสาหลัก 

ของกรอบความรว่มมอืทีมุ่ง่เนน้ไปทีป่ระชาคม

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนต้องทำางาน 

ขับเคลื่อนร่วมกันเพราะแต่ละประเทศ 

มีปัญหาเหมือนกัน ต้องร่วมกันทำางาน 

ให้ลึกขึ้นเน้นประโยชน์ของมนุษย์เป็นหลัก

ทัง้นีก้ารจดัเวทสีาธารณะ “ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) กับ 

สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน”  เ หตุ เ พ ร า ะ  กสม .

ตระหนักถึงความสำาคัญในสภาวการณ์

ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน 

สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ที่ทำาให้อาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศ

สมาชิ ก  ๑๐  ประ เทศ ในทวี ป เอ เชี ย 

ตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ไทย พม่า 

ล า ว  เ วี ย ดนาม  ม า เ ล เ ซี ย  สิ ง ค โป ร์  

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน 

ตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายใหม ่ๆ  ประชาคม 

อาเซียน  เพื่อเพิ่มอำานาจต่อรองและขีด 

ความสามารถการแข่งขันของอาเซียน 

ในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึง 
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กสม. ร่วมกับ สคส.
จัดการสัมมนาการจัดการสถานการณ์ 
การละเมดิทางเพศในมหาวทิยาลยั

7

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับมูลนิธิสร้างความ 
เขา้ใจสขุภาพผูห้ญงิ (สคส.) จดัการสมัมนา 
เรือ่ง “การจดัการสถานการณล์ะเมดิทางเพศ 
ในมหาวิทยาลัย” ณ ห้องเสวนาชั้น ๖ 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ  โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุก 
ภาคส่วนในการหาแนวทาง มาตรการ 
และกลไกที่เป็นรูปธรรมในการจัดการ
สถานการณล์ะเมดิทางเพศในมหาวทิยาลยั

ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์  
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการละเมิดทางเพศยังไม่มี 
การพดูถงึมากนกั เชน่ การละเมดิดว้ยการใช้ 
คำาพูด เพราะถูกใช้ เป็นพฤติกรรม เป็นวิถี 
วิธีธรรมชาติ ถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
โดยที่คนถูกละเมิด มักไม่ทราบว่าตนเอง
ถูกละเมิด หรือแม้นจะไม่ชอบ แต่ไม่รู้ว่า 
จะจัดการกับสิ่งที่กำาลังเผชิญอย่างไร    

จากการทำางานและมุมมองจากมิติ
เพศวิถี แม้แต่การสบตา มองหน้า เข้าใจกัน
ในเชงิเพศทีเ่กีย่วพนัธก์บัความรูส้กึ กถ็อืเปน็ 
เพศสมัพนัธ ์ แมจ้ะถกูเนือ้ตอ้งตวัหรอืไมน่ัน้ 
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดทั้งสิ้น  ทั้งนี้จาก
สถานการณ์ละเมิดทางเพศที่มีความรุนแรง
ขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเว็บไซต์ สื่อทันสมัย
ที่ส่งเสริมและยั่วยุมากขึ้น แม้ว่าขณะที่มี 
การเรียกร้องเรื่องเสรีภาพทางเพศ แต่เรา 
กต็อ้งมองถงึเรือ่งการละเมดิดว้ยโดยจะตอ้ง
ไมส่รา้งคา่นยิมใหมใ่หเ้กดิขึน้ ดงันัน้เสรภีาพ
ทางเพศมีได้ตราบที่ไม่ไปละเมิดผู้อื่นในการ
สัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย 
มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในครั้งนี้ได้แก่ 
- รองศาตราจารย ์ดร. กฤตยา อาชวนจิกลุ

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคมมหาวทิยาลยั
มหดิล  กลา่วถงึ  ศพัทค์ำาวา่ “ละเมดิ” และ 
“คุกคาม” โดยขอให้ใช้คำาว่า “ละเมิด” 
เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนคำาว่า 
“คุกคาม” ทำาให้รู้สึกเหมือนยังไม่เกิดขึ้น  
และกล่าวถึงสถานการณ์การละเมิดว่ามี
ทุกระดับ เช่น สายตา วาจา ลูบไล้เนื้อตัว  
พยายามข่มขืน จนถึงข่มขืนสำาเร็จ 

- Christine  Fiore  (PhD.) University of
Montana USA กลา่วถงึ ระบบการจดัการ
เรือ่งการละเมดิทางเพศของมหาวทิยาลยั
มอนทาน่า ในสหรัฐอเมริกา

- นางวิสา  เบ็ญจะมโน   กรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาต ิกลา่วถงึ กฎ ก.พ. มสีาระ
ทีร่ะบวุา่ พฤตกิรรมอะไรทีเ่ปน็การละเมดิ  
การกระทำาการสมัผสัทางกาย  จบัอวยัวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่ง  ทางวาจา  แสดงกิริยา
อากาศ  ใชส้ายตาลวนลาม  การแกไ้ขในเชงิ 
ยทุธศาสตรว์เิคราะหถ์งึการละเมดิทางเพศ 
ตอ้งมมีาตรการเชงิรกุ ผลกัดนัเปน็ประเดน็
ยทุธศาสตรใ์หเ้กดิเปน็รปูธรรม  และพบวา่ 
จากการอบรมบ่มเพาะผู้หญิงถูกกระทำา  
การให้ความรู้ถึงสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
ทำาใหผู้ห้ญงิเริม่รูจ้กัสทิธขิองตวัเองมากขึน้

ท้ายสุดได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ ซึง่สรปุไดว้า่ การทำางานเรือ่งนี ้
ตอ้งม ี๓ ระบบ  คอื  การจดัการเรือ่งคา่นยิม 
ความเชือ่ การใหค้วามรู ้สรา้งความตระหนกั  
และเพื่อลดปัญหาการละเมิดให้ลดลง 
หรอืหมดไปควรปดิโอกาส และลดความเสีย่ง 
ในทุกช่องทาง เช่น  ทำ ามุมอับให้ เป็น 
มุมสว่างเพื่อความปลอดภัย  และควรมี 
ศูนย์รับแจ้งเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
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รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี  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 อาคารรัฐประศาสนภักดี 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

¤
³

Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª
¹áË

‹§ª
Òµ

ÔN
ational Human Rights Commisson

 of

 Th
ail
an

d ¤
³

Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª
¹áË

‹§ª
Òµ

ÔN
ational Human Rights Commisson

 of

 Th
ail
an

d ¤
³

Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª
¹áË

‹§ª
Òµ

ÔN
ational Human Rights Commisson

 of

 Th
ail
an

d ¤
³

Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª
¹áË

‹§ª
Òµ

ÔN
ational Human Rights Commisson

 of

 Th
ail
an

d 

ผลการสรรหาเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางการบริหารบุคคล (ก.ส.)

เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.) 

ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประกาศ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแสดง 

วสิยัทศันแ์ละเขา้รบัการสมัภาษณเ์พือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แหง่ชาต ิโดยมอบหมายคณะกรรมการสรรหาบคุคล เพือ่ดำารงตำาแหนง่เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ

ดำาเนินการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคล้องกับภารกิจและการบริหารจัดการองค์กร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาบุคคลฯ ได้ดำาเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเอกสารข้อมูล 

ของผูส้มคัร การแสดงวสิยัทศัน ์และการสมัภาษณ ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ำาหนดเสรจ็สิน้แลว้  และประธาน 

กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิในฐานะองคก์รกลาง 

การบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณา

เห็นสมควรให้นายชาติชาย สุทธิกลม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖


