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ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2563

	 สารประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
	 แห่งชาติ	เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล		 หน้า	1
	 มุมสะท้อน		 	 	 หน้า	2
	 กสม.	ห่วงการแพร่ระบาดของ
	 โรคโควิด	19	ระลอกใหม่	ส่งผลกระทบ
	 ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ			 หน้า	3

	 กสม.	เปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน	
	 ปี	2563	–	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
	 ถูกร้องมากที่สุด		 	 	 หน้า	4
	 กสม.	ขยายกลไกด้านสิทธิมนุษยชน	

 เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิฯ 
 ภาคตะวันตก-ภาคตะวันออกเพิ่มอีก	2	แห่ง  หน้า	6

	 ภาพกิจกรรม		 	 	 หน้า	7
	 ‘สกอตแลนด์’	บรรจุหลักสูตร
	 การสอนเรื่อง	LGBTQI	+	
	 เป็นประเทศแรกในโลก		 	 หน้า	8

	 ปี	 2563	 เป็นปีที่ทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤติด้านสุขภาพคือ 
การแพร่ระบาดครัง้ใหญ่ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอื	โรคโควิด	19 
ซึ่งสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเมื่อผู้คนต้องเผชิญกับความยากจน	
การเลือกปฏิบัติ	 การถูกกีดกันด้วยเหตุแห่งโรค	 ความเหล่ือมล�้า	 
ความรุนแรงในครอบครัว	 ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท�าลาย	 และ 
การเข้าไม่ถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ด้วยเหตุนี้	ในปีที่ทั่วโลก 
ต้องเผชิญกับวิกฤติดังกล่าวองค์การสหประชาชาติจึงได้ถือโอกาสรณรงค์ 
ให้ประชาคมโลกให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการแก้ไขผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์โรคระบาดและฟื้นฟูสังคมโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็น
หัวใจส�าคัญ	 ภายใต้แนวคิด	 ‘Recover Better - Stand Up for 
Human Rights’	(การฟื้นตัวสู่สภาพที่ดีขึ้น	:	ยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน)

	 10	ธันวาคม	ของทุกปี	นอกจากเป็นวันส�าคัญของประเทศไทย
คือวันรัฐธรรมนูญแล้ว	 ในทางสากลยังถือเป็นวันส�าคัญยิ่งส�าหรับ
ประชาคมโลก	คือ	‘วันสิทธิมนุษยชนสากล’	(Human	Rights	Day) 
สืบเน่ืองมาจากการที่องค์การสหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights) 
เมื่อวันที่	 10	 ธันวาคม	 2491	 (ค.ศ.	 1948)	 เอกสารฉบับน้ีถือเป็น 
เอกสารส�าคัญของโลกท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาต ิ
ภายหลังผ่านพ้นบทเรียนจากโศกนาฏกรรมสงครามโลก	 ครั้งที่	 2	 
ซึ่งต้องการร่วมกันสร้างความเท่าเทียม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 เพ่ือให้ทุกคน 
ในฐานะมนุษย์เฉกเช่นเดียวกันได้รับการเคารพในสิทธิ	 เสรีภาพ	 
ความเสมอภาค	และศักดิ์ศรีความเป็นคน

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เน่ืองในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ�าปี 2563

	 ส�าหรบัประเทศไทย	ในปี	2563	นี	้นอกจากจะเผชญิกบั 
ภัยคุกคามด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	
ที่มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่ง 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ(กสม.)	ได้ตดิตามเฝ้าระวงั 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อสิทธ ิ
ของประชาชนกลุ่มต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน 
กลุ่มเปราะบาง	เช่น	เด็กเร่ร่อน	คนไร้บ้าน	คนพิการ	ผู้สูงอาย ุ
ที่ถูกทอดทิ้ง	 แรงงานนอกระบบ	 และกลุ ่มชาติพันธุ ์ไร ้รัฐ	 

สาร

(อ่านต่อหน้า 2)



ปีที่	19	ฉบับที่	12	ธันวาคม	2563

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ :	 นางประกายรัตน์		ต้นธีรวงศ์
(ท�าหน้าที่แทน)
กรรมการ :	 นางฉัตรสุดา		จันทร์ดีย่ิง

	 	 นายสมณ์		พรหมรส	

						 นางสาวอารีวรรณ		จตุทอง	

						 นางภิรมย์		ศรีประเสริฐ	

				 	 นายสุวัฒน์		เทพอารักษ์

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ  :	 นายบุญเกื้อ		สมนึก

รองเลขาธิการ :	 นางสาวรตญา		กอบศิริกาญจน์

	 	 นางสาวอัจฉรา		ฉายากุล

	 	 นายอัญญะรัฐ		เอ่งฉ้วน

 “มุมมองสิทธิ์”	 เป ็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิ-

มนุษยชนแห่งชาติ	 จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล

ข ่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 การน�าข ้อความหรือเร่ืองราว 

บางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล

 ขอเ ชิญชวนผู ้สนใจส ่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ ์ ใน 
จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” ได ้ตลอดท้ังปี	 ท้ังน้ีเ ร่ืองท่ีได ้ รับ 

การพิจารณาตีพิมพ ์ 	 ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงข ้อความ 

เพื่อความเหมาะสม

	 บทความ/ข ้อความ	 หรือความคิดเห็นใด	 ๆ	 ที่ปรากฏอยู ่

ในจดหมายข ่ าว 	 “มุมมองสิทธิ์ ” 	 เป ็นความคิด เห็นส ่ วนตัว 
ของผู ้ เขียน	 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 	 และ 

กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ไร้สัญชาติ	 อย่างใกล้ชิดนั้น	 ประเทศไทยยังเดินหน้าเข้าสู ่ช่วงเวลา 
แห่งความตื่นตัวของเด็ก	 เยาวชนและประชาชนหลายกลุ่มหลายฝ่าย 
ต่อการใช ้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น 
อย่างกว้างขวางอันสอดคล้องกับวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย	โดยที่
ผ่านมา	กสม.	 ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง	 และ
ได้มอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมทั้งพนักงาน 
เจ้าหน้าที่เข ้าสังเกตการณ์การชุมนุมเพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย	 และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	 
ผู้ชุมนุม	 และประชาชน	 ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างตระหนักและเคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกัน	 ด�าเนินการใด	 ๆ	 ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย	และแสวงหาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี

มุมสะท้อน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

	 10	 ธันวาคม	 ของทุกปี	 นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญ
ของไทยแล้ว	 นานาชาติยังถือเอาวันนี้เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล	
(Human	Rights	Day)	จากการถือก�าเนิดขึ้นของ	‘ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน’	 ในปี	 2491	 โอกาสนี้	 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 โดยนางประกายรัตน์	 ต้นธีรวงศ	์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จึงขอส่งสารเน่ืองในวันส�าคัญดังกล่าว 
เพ่ือรณรงค์ให้สังคมไทยให้ความส�าคัญกับการน�าหลักสิทธิมนุษยชน 
มาเป ็นหัวใจส�าคัญในการแก ้ไขผลกระทบจากวิกฤตการณ์ 
โรคระบาดที่เกิดขึ้นในเวลานี้	พร้อมกับร่วมกันฟื้นฟูสังคมบนวิถีทาง 
ของระบอบประชาธิปไตย	 ภายใต้แนวคิด	 ‘Recover Better - 
Stand Up for Human Rights’	ขององค์การสหประชาชาติ

	 ธันวาคม	 2563	 กสม.	 ยังได้สรุปสถิติผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ	อาทิ	การรับเรื่องร้องเรียนตลอดปี	2563	ซึ่งพบว่าประเด็น
สิทธิมนษุยชนทีมี่ประชาชนร้องเรยีนมามากทีส่ดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 สิทธิพลเมือง	 และสิทธิของบุคคล 
ในทรัพย์สิน	และในเดือนเดียวกันนี้เอง	กสม.	ยังได้ร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษา	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	เปิด	‘ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค’	 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก	 และพื้นที่
ภาคตะวันตก	ซึ่งนับศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ	แห่งที่	7	และ	8	
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่	กสม.	ได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งขึ้น	 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกลไกด้าน
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป

	 สุดท้ายนี้	เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล	10	ธันวาคม	
ประจ�าปี	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในฐานะสถาบัน
สิทธิมนุษยชนระดับชาติ	 ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันฝ่าฟัน 
ทกุวกิฤตการณ์ทัง้การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 และการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ  
ด้วยใจที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขจัดการเลือกปฏิบัติ  
เชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคลและความหลากหลายอันเป็น
ความงดงามของสังคมประชาธิปไตย ท้ังน้ีเพ่ือให้ประเทศไทย 
เดินหน้าฝ่าฟันทุกปัญหาต่อไปได้ด้วยพลังบวกของผู้คนในสังคม 
ที่ยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน

2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



กสม. ห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 
ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ

ขอรัฐประกันสิทธิในสุขภาพและการด�ารงชีพ – สังคมไม่ตีตราผู้ได้รับผลกระทบ

แออัดและยังไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
ออกจากกันได้	รัฐจึงควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	
รวมท้ังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
การป้องกันโรคและมาตรการท่ีรัฐด�าเนินการให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
และในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้	 พร้อมสนับสนุนปัจจัยท่ีเพียง
พอต่อการด�ารงชีพแก่ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่การควบคุม
สูงสุดโดยไม่มีความแตกต่าง
	 “กสม.	 เห็นว่า	 การประกันสิทธิในสุขภาพ	 (right	
to	 health)	 และการให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้ตาม
มาตรฐานขั้นต�่าเป็นสิ่งส�าคัญที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองแก่
คนทุกคนในยามนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างด้าว 
ทั้งในแง่การมีอยู ่หรือจัดหาให้มี	 (availability)	 การเข้าถึง	
(accessibility)	การปรับให้เข้ากับสถานการณ์	 (adaptability)	
และการเป็นท่ียอมรับ	 (acceptability)	 เช่น	 ให้การดูแลรักษา
พยาบาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	 ขอเรียกร้องให้สังคมเข้าใจ	 ให้ความช่วยเหลือกัน	
ไม่ตีตรา	 เหมารวม	 และเลือกปฏิบัติต่อผู ้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรค	ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเช้ือท้ังคนไทยและ 
คนต่างด้าว	หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจรักษา 
ผู ้ป่วยในพ้ืนที่	 และขอให้ร่วมกันส่งก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติ
ระลอกนี้ไปได้ด้วยกัน	ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน”	ประธาน	กสม.	กล่าว

	 วันที่	26	ธันวาคม	2563	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิท�าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เปิดเผยว่า	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิ(กสม.)	มคีวามห่วงกงัวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควดิ 19 ระลอกใหม่ ซึง่ได้ส่งผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน 
ต่อประชาชนในหลายมติ	ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่ง 
เช่น	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ที่มีคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับ 
ผลกระทบโดยตรง	ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และ
การถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราทางสังคม
	 กสม.	 ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้เร่งสั่งการและยกระดับ
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว	 เช่น	 การเร่ง
ตรวจหาผู้ติดเชื้อในวงกว้าง	 การแยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนามตามขีดความสามารถในพ้ืนที่การระบาด	
และเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
ได้ลงทะเบียนเพ่ือรับการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาล	โดยยุติ
การจับกุมชั่วคราวเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย	อย่างไรก็ดี	กสม.	
ยังมีความกังวลต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและมาตรการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงของประชาชนทั้งคนไทย
และแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่การระบาดสูง	โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี
การใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกและการเคลื่อนย้ายท่ีท�าให้
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังกล่าวอาจต้องถูกกักตัวอยู่ในสภาพ
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 นางประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสทิธิมนษุยชน 
แห่งชาติ ท�าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	เปิดเผยว่าในปี	2563	กสม.	ได้ด�าเนินการในเรื่อง
ที่ส�าคัญดังนี้
 1. การรับเร่ืองร้องเรียน	กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งสิ้นจ�านวน	568	 เรื่อง	 โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีการ
ร้องเรียนมากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่
 อันดับท่ี 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 24	เช่น	กรณีขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดด�าเนินคดี 
ของพนักงานสอบสวน	กรณกีล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีท่�าร้ายร่างกาย 
ระหว่างการจับกุม	 กรณีการตั้งด่านตรวจค้นมีการปฏิบัติ 
ที่ไม่เหมาะสมกับเพศสภาพ	เป็นต้น	
 อันดับท่ี 2 สิทธิพลเมือง คิดเป็นร้อยละ 18	เช่น	
กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง	
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม	 กรณ ี
กล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามตัว	 กรณีผู ้ต้องขัง 
เข้าใหม่มีร่องรอยการถูกท�าร้ายร่างกาย	กรณีได้รับผลกระทบ 
จากการกักตัวหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อดู
อาการจากโรคโควิด	–	19	เป็นต้น	

 อันดับที่ 3 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน คิดเป็น 
ร้อยละ 11	เช่น	กรณกีารจ่ายค่าทดแทนส�าหรบัการเวนคืนทีด่นิ 
โดยไม่เป็นธรรม	กรณปัีญหาทีส่าธารณะประโยชน์ทับซ้อนกับ
ทีด่นิท�ากินของประชาชน	กรณกีารโต้แย้งสิทธกิารครอบครอง 
ที่ดินของราษฎร		เป็นต้น
 2. การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือ
ส่งต่อหน่วยงานอื่นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเป็นไป
อย่างรวดเรว็	จ�านวนทัง้สิน้	136	เร่ือง	เช่น	เรือ่งทีเ่กีย่วกับสิทธิ 
ในกระบวนการยุติธรรม	 สิทธิแรงงาน	 สิทธิสถานะบุคคล	 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	โดยได้มีการประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงยุติธรรม	เป็นต้น
 3. การจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	 จ�านวนทั้งสิ้น	 203	 ค�าร้อง	 โดยมีประเด็น
ส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	
เช่น	 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐท�าร้ายร่างกายบุคคลผู้ต้องสงสัย
ระหว่างการควบคุมตัว	(2)	สิทธิชุมชน	เช่น	กรณีคัดค้านการ
ก่อสร้างโครงการรัฐหรือเอกชนและชุมชนได้รับผลกระทบ 

กสม. เปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2563 – สิทธิในกระบวนการยุติธรรมถูกร้องมากที่สุด
เน้นภารกิจส�าคัญเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิทธิในสถานการณ์ชุมนุม-การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เร่งขยายพื้นที่ให้บริการในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

24% 18% 11%

สิทธิพลเมือง สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

“ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนมายัง กสม. มากที่สุด 3 อันดับแรก”

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



ด้านส่ิงแวดล้อมจากโครงการดงักล่าว	และ	(3)	สทิธขิองบคุคล
ในทรพัย์สนิ	เช่น	กรณพีืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ทบัทีด่นิท�ากนิ 
ของประชาชน	และการโต้แย้งสิทธิการครอบครองที่ดินของ
ราษฎร	เป็นต้น	ทั้งนี้ในจ�านวนดังกล่าว	มีท้ังกรณีละเมิดและ
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 4. การจัดท�าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 มีจ�านวนท้ังสิ้น	 21	 เรื่อง	 โดยมี
เรื่องส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน	 (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ 
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 และคู ่มือการจัดการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน)	 (2)	 ข้อเสนอแนะแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู ้สูงอาย	ุ 
(3)	ข้อเสนอแนะกรณีผลกระทบด้านการจราจรของโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู	 ช่วงแคราย	 –	 มีนบุรี	 (4)	 ข้อเสนอ
แนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไข
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์	 (5)	 ข้อเสนอ
แนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไข
กฎหมายกรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียน 
โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	 และ	 (6)	 ข้อเสนอแนะ 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	กรณีสถานการณ์
การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน	 นิสิต	
นักศึกษา	และประชาชน
 5. การติดตามการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของ กสม.	พบว่า	คณะรัฐมนตรีมีการสั่งการไปยังหน่วยงาน 
ต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนแล้วจ�านวน	11	เรื่อง	จากจ�านวน	12	เรื่องที่	กสม.	
เสนอ	 เช่น	 ข้อเสนอแนะการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อผู ้ติดเช้ือเอชไอวีในการรับเข้าท�างานกับบริษัทเอกชน	 
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงอายุ	ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ ่มเป ้าหมายที่ 
หลากหลาย	และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)	 ข้อเสนอแนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	กรณี
กล่าวอ้างว่า	 การลงทุนของภาคธุรกิจไทยในต่างประเทศ
กระทบต่อสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชน เช่น	 การตั้งคณะท�างานเพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์กรณีการชุมนุมทางการเมือง	 โดยร่วม

สังเกตการณ์การชุมนุมประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
จากทุกฝ่าย	 การตั้งคณะท�างานติดตามสถานการณ์และ
เฝ้าระวังผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์โรคระบาด	 และได้ให้ข้อเสนอ
แนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 ส�าหรับภารกิจด ้านการส ่ง เส ริมการเคารพ 
สทิธมินุษยชนทีส่�าคญั	มกีารส่งมอบและเผยแพร่คู่มอืจดัการ
เรียนรู ้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน	 5	 ช่วงชั้น	 ส�าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย	-	มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตร
สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	ภาคการศึกษา	และภาคประชา
สังคมทั่วประเทศ	 รวมทั้งจัดท�าโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่
ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เยาวชนเรียนรู ้	
เข้าใจ	เท่าทันสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทของสังคมไทยและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	
	 “และเพื่อให้การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนสามารถด�าเนินการได้อย่างครอบคลุม	รวดเร็ว	
และทั่วถึงในทุกภูมิภาค	ปลายปี	2563	นี้	 กสม.	 ได้มีมติให้
จัดตั้งส�านักงานภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้	 ณ	 จังหวัดสงขลา	
เป็นพื้นที่น�าร่อง	 รวมทั้งมีการด�าเนินงานจัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 เพิ่มอีก	 6	 แห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	
กาญจนบุรี	อุบลราชธานี	ยะลา	พะเยา	และภูเก็ต	เมื่อรวมกับ
ศูนย์ศึกษาฯ	ที่มีอยู่เดิม	6	แห่ง	จะมีศูนย์ศึกษาฯ	ทั้งสิ้นรวม	
12	แห่ง	ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ
และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน”	 ผู้ท�าหน้าท่ีแทน	 ประธาน	
กสม.	กล่าว

กสม. เปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2563 – สิทธิในกระบวนการยุติธรรมถูกร้องมากที่สุด
เน้นภารกิจส�าคัญเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิทธิในสถานการณ์ชุมนุม-การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เร่งขยายพื้นที่ให้บริการในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว
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	 20	–	21	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต	ิ(กสม.)	ร่วมกบัสถาบนัอดุมศกึษา	2	แห่ง	ได้แก่	มหาวทิยาลยั
ราชภัฏร�าไพพรรณี	และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	เปิด	‘ศูนย์- 
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค’ ในพื้นท่ี
ภาคตะวันออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 36) มหาวิทยาลัย
ราชภฏัร�าไพพรรณ ีจงัหวดัจนัทบรีุ และพ้ืนทีภ่าคตะวนัตก ณ คณะ- 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในภูมิภาค
สามารถเข้าถึงกลไกการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้
อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ทั่วถึง	และทันต่อสถานการณ์ในพ้ืนที	่
	 ศูนย ์ศึกษาและประสานงานฯ	 พ้ืนที่ภาคตะวันออก	 
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	จังหวัดจันทบุรี	และศูนย์ศึกษา
และประสานงานฯ	 พื้นที่ภาคตะวันตก	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี	นับเป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ แห่งที่ 7 และ 8 
จากทกุภมูภิาคทัว่ประเทศที ่กสม. ได้ร่วมมอืกบัสถาบนัอดุมศึกษา 
จัดตั้งขึ้น	โดยมีหน้าที่และอ�านาจ	เช่น	ส่งเสริมและด�าเนินกิจกรรม
เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	 รับและส่งเรื่อง
ร ้องเรียนให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 
ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการร้องเรยีน	ประสานการคุ้มครองสิทธมินษุยชน 
เบื้องต้นตามที่ได้รับมอบ-
หมาย	รวมทั้งเฝ้าระวังและ 
ติดตามสถานการณ์ด ้าน

สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน ใน พ้ื นที่	
เป็นต้น
	 อนึ่ง	 ก่อนหน้านี้ 
กสม.	 ได้ร ่วมกับสถาบัน 
การศึกษาต่าง	 ๆ	 จัดตั้ง 
ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ 
ขึน้แล้วจ�านวน	6	แห่ง	ใน	6	ภมูภิาค	ได้แก่	1) จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ณ	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ณ	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 3) ภาคตะวันออก	 ณ	 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา	4) ภาคใต้	ณ	คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	5) ภาคเหนือ	ณ	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่	 และ	 6) ภาคตะวันตก	 ณ	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยที่ผ่านมา	ศูนย์ศึกษา
และประสานงานฯ	 ในแต่ละภูมิภาค	 มีการด�าเนินกิจกรรม	 อาทิ	
การจัดสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เครือข่าย
แกนน�าเยาวชน	การขับเคล่ือนคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน 
ศึกษาส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านแกนน�าครูอาจารย์เพ่ือน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	การอบรมวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	เป็นต้น
	 โดยหลงัจากนี	้กสม.	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการและมแีผนจดัตัง้ 
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่าง	ๆ 	เพิ่มขึ้นอีก	4	แห่งในจังหวัดต่าง	ๆ  
ได้แก่	อุบลราชธานี	ยะลา	พะเยา	และภูเก็ต	ด้วย	ทั้งนี้	เพ่ือให้	กสม. 
ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเพ่ิมศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค 

โดยสามารถอ�านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 
อันสอดคล ้องตามหลักการ 

เกี่ยวกับสถานะของสถาบัน
สิท ธิมนุษยชนแห ่ งชาติ	
หรือ	หลักการปารีส	(Paris	
Principles)	 ที่องค ์การ
สหประชาชาติก�าหนด

กสม. ขยายกลไกสิทธิมนุษยชน เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิฯ 
ในพ้ืนที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเพ่ิมอีก 2 แห่ง

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



	 วนัที	่24	–	25	ธนัวาคม	2563	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
(กสม.)	โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	ภาคตะวันออก	
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ	(Training	of	Trainers)	
ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการน�าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้	โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทน
ครู	 อาจารย์	 จากโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจ�านวน	 37	 คนในพื้นท่ีภาคตะวันออกเข้าร่วม	 ในการนี้ 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ท�าหน้าที่
แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นประธานกล่าวเปิด 
การอบรม	โดยมีนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เข้าร ่วมในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก	ณ	ห้องประชุมสีชัง	ชั้น	M 
โรงแรมเคปราชา	ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

	 วันที่	21	ธันวาคม	2563	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยมี	 นายบุญเก้ือ สมนึก 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ดร. ณรงค์เดช รัตนา-
นนท์เสถียร	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	นางสาวรตญา 
กอบศิริกาญจน์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
และนายวีรวัฒน์ อุดมทรัพย์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว	
ทัง้นี	้ได้รบัเกยีรตจิากนางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์	กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ	 ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนางสาวอารีวรรณจตุทอง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยาน	 ณ	 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุร	ี

	 วันที่	28	ธันวาคม	2563	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์	กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 ในฐานะประธานคณะท�างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน	พร้อมด้วยนางสาวอารีวรรณ จตุทอง	กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	นายบุญเกื้อ สมนึก	เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ	 และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์	 รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรม 
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์	ผูแ้ทนกรมการท่องเทีย่ว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 และนายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล 
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ	 ม.หอการค้าไทย	 และ 
อนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ	วุฒิสภา	เพื่อสร้างภาค ี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ณ	ห้องประชุม709	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�านักงาน	กสม.	ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กสม.	ประชุมขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ-กรมการท่องเที่ยว

กสม.	ประชุมจัดท�าข้อเสนอแนะการคัดแยกทะเบียน
ประวัติอาชญากรในประเทศไทย

ภาพกิจกรรม

ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ	ภาคตะวันออก	
จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

ให้แก่ครูอาจารย์ในพื้นที่

	 วนัที	่15	ธนัวาคม	2563	นางประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์	กรรมการสทิธ-ิ
มนุษยชนแห่งชาติ	ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง	และนางสาวอารีวรรณ จตุทอง	กรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าข้อเสนอแนะมาตการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่งใด	ๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน	กรณีการคัดแยกประวัติผู้ที่ศาลยังไม่มีค�าพิพากษาถึงท่ีสุด
ออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษา	 ร่วมกับ 
ผศ. ดร. ปรญิญา เทวานฤมติรกุล	รองอธกิารบดฝ่ีายความยัง่ยนืและบรหิาร 
ศูนย์รังสิต	และอาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
และผู ้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	 ได้แก่	 กองทะเบียน
อาชญากร	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	 ส�านักงาน
อัยการสูงสุด	 และ	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 
ณ	ห้องประชุม	709	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หำกต้องกำรข้อมูล ข้อแนะน�ำและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรสำร 0 2143 9575 

รูส้ิทธิ	รักสิทธ ิไม่ละเมิดสิทธิ

อ่ำนมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญำตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ

	 เร็ว	ๆ 	น้ี	John Swinney	รองนายกรฐัมนตรสีกอตแลนด์	
เปิดเผยว่า	 โรงเรียนรัฐบาลท่ัวสกอตแลนด์เตรียมบรรจุเร่ือง
ความหลากหลายทางเพศและกลุ ่มคนหลากหลายทางเพศ 
(LGBTQI+) ทั้งในเชิงบริบทประวัติศาสตร์	ความหมายของศัพท์
เฉพาะทาง	 การแต่งงานกับเพศเดียวกัน	 การแพร่ระบาดและ
การป้องกันโรคเอดส์	วิธีการจัดการกับโรคเกลียดกลัวคนรักเพศ
เดยีวกนั	(Homophobia)	รวมถงึการเลอืกปฏบิติัด้วยอคตทิางเพศ 
ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน	 โดยหลักสูตรนี้ 
จะท�าให้สกอตแลนด์กลายเป็นชาติแรกในโลกที่สอนเนื้อหา 
เก่ียวกับ	LGBTQI+	ในโรงเรียนอย่างจริงจัง	

‘สกอตแลนด์’ บรรจุหลักสูตรการสอนเรื่อง 
LGBTQI + เป็นประเทศแรกในโลก

ขอควำมกรุณำตอบแบบประเมินออนไลน์

ที่มา	:	The	Standard,	The	Matter,	CNN
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	 ทั้งนี้	 การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้น 
หลังจากองค์กรด้านการศึกษาซึ่งเป ็น
คณะท�างานของกลุ ่ม	 LGBTQI+	 ใน
สกอตแลนด์	ได้เผยแพร่รายงานท่ีระบุว่า 
9 ใน 10 ของเด็กนักเรียนที่มีความ 
หลากหลายทางเพศในสกอตแลนด์ ล้วน
มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเกลียดกลัว
คนรักเพศเดียวกันและการถูกกลั่นแกล้ง 
(Bullying)	จากสังคมภายในโรงเรียนด้วย
เหตุอคติทางเพศ

	 “ระบบการศึกษาของพวกเราจะต้องสนับสนุนและ 
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน	 ‘ทุกคน’	 ให้พวกเขาเดินทางไปถึง 
จุดมุ ่งหมายท่ีตั้งไว้...	 หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะท�ำให้ผู ้เรียน 
ได้เรียนรู้เรื่องรำวของคนหลำกหลำยทำงเพศในบริบทต่ำง ๆ 
แต่ยังจะช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนทุกคนยอมรับและยินดีกับ
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยที่พวกเขำมี…”	 รองนายกรัฐมนตรี
สกอตแลนด์	กล่าว
	 ด้าน	Jordan Daly ภาคประชาสงัคมผูผ้ลกัดนัให้รฐับาล
ออกนโยบายนี้มาอย่างต่อเนื่องระบุว่า	 การที่รัฐบาลตอบรับ 
และประกาศว่าจะมีการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวถือได้ว่า
เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์	 และเป็นการสื่อสารว่ากลุ่มคน
หลากหลายทางเพศทกุคนล้วนมคีณุค่า	และจะไม่ถกูทิง้จากสงัคม


