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กรณีเด็กถูกกระท�า
ความรุนแรงทางเพศ

โดยบุคลากรทางการศึกษา
กสม. แนะจัดท�า

แผนจัดการความเสี่ยง
ป้องกันปัญหา

การล่วงละเมิดในโรงเรียน

 ความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก (Child Sexual abuse)  
เป็นความรุนแรงรปูแบบหนึง่ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั ซ่ึงมลีกัษณะการกระท�า 
และความรุนแรงหลายระดับ ตั้งแต่การใช้ค�าพูดหรือกิริยาท่าทาง 
ที่ส่อไปในทางเพศ การกระท�าอนาจาร การกระท�าช�าเรา รวมถึง 
การกระท�าโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการข่มขู่คุกคาม 
การใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือการใช้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจเพื่อให ้
เด็กนักเรียนยินยอม และในหลายกรณีเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มเปราะบางหรือมีปัญหาครอบครัว จึงท�าให้ปัญหาที่เกิดขึ้น
มีลักษณะซับซ้อนและแตกต่างจากเหตุการณ์ความรุนแรงในรูปแบบ
อื่น ๆ เช่น การลงโทษนักเรียน 
 ความรุนแรงทางเพศที่เกิดข้ึนกับเด็กก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งด้านร่างกาย ตั้งแต่การได้รับบาดเจ็บ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ตลอดจนการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย และ 
ยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจที่ก ่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า อับอาย  

หวาดกลัว เครียด วิตกกังวล หรือร้ายแรงถึงขั้นท�าร้ายตัวเอง นอกจากนี ้
ในหลายเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น เด็กนักเรียนซ่ึงเป ็นผู ้ เสียหายยัง 
ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและเป็นต้นเหตุ 
แห่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถานศึกษา โดยไม่ได้พิจารณา
ถึงสภาพปัญหาอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีกระบวนการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟู
และเยียวยาท่ีเหมาะสมท�าให้เด็กนักเรียนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิต 
และศึกษาในสถานศึกษาแห่งเดิมได้ กลายเป็นปัญหาสังคมต่อเน่ือง 
นอกจากนี้ เด็กนักเรียนอาจถูกละเมิดซ�้าในขั้นตอนหรือกระบวนการ
ยุติธรรมและการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งแม้จะไม่ได้เกิดจาก
การกระท�าที่มีเจตนาอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเด็กนักเรียน แต่ก ็
เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า กลไกต่าง ๆ ในสังคมยังขาดความรู ้
ความเข้าใจต่อประเด็นสิทธิเด็ก ทั้งในแง่กฎหมาย ทัศนคติ และ
มาตรการที่เหมาะสม

เปิด
ข้อเสนอแนะ



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

 “มุมมองสิทธิ์” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน การน�าข ้อความหรือเ ร่ืองราวบางส ่วนหรือท้ังหมด 

ไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล

 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในจดหมายข่าว  
“มุมมองสิทธิ์” ได้ตลอดท้ังปี ทั้งนี้ เ ร่ืองที่ ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์  

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความเพื่อความเหมาะสม

 บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 

“มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

มุมสะท้อน
 ปัญหาความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก โดยผู้กระท�า
คือครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัญหาท่ีระยะหลังถูกเปิดเผย
ผ่านสื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อย ๆ  สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทย 
ยังไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มแข็งแม้จะอยู่ในสถานที่ซึ่งควรเป็น 
พื้นที่ปลอดภัย เช่น สถานศึกษา ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงได้หยิบยกสถานการณ์ปัญหาลักษณะนี ้
ขึ้นตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
และได ้จัดท�ารายงานข ้อเสนอแนะกรณีดังกล ่าวเพื่อให ้ เกิด
การแก้ไขปัญหาอย่างเป ็นระบบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เมื่อเดือนมกราคม 2564 ล่าสุดหลายหน่วยงานมีหนังสือแจ้งว่า 
ได้พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. แล้ว มุมมองสิทธ์ิ 
ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอข้อเสนอแนะในกรณีปัญหาดังกล่าว เพื่อให้
สังคมได้ร่วมกันติดตามและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 
รูปธรรมต่อไป

 จากนั้นขอชวนอ่านสาระความรู้กรณีสิทธิของผู้ต้องหา
หรือผู ้ถูกจับกุมในคดีอาญาซึ่งมีสิทธิได ้รับความคุ ้มครองตาม
กฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ภายใต้หลักการที่ว่าผู้ต้องหา
ให้สันนิษฐานหรือจ�าเลยย่อมต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มี
ความผดิ จนกว่าจะมคี�าพพิากษาถงึทีส่ิน้สดุ ต่อด้วยสารจากประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เน่ืองในโอกาสวันสตรีสากล 
8 มีนาคม ประจ�าปี 2564 และปิดท้ายด้วยข่าวสารกรณีเครือข่าย 
สภาองค์กรชุมชนลุ่มน�้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ยื่นข้อเรียกร้องต่อ
รฐับาลให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะแม่น�า้โขงผนัผวนอนัเกดิจาก 
การก่อสร้างเขื่อน

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ไม่นานมานี้ สังคมไทยได้เห็นข่าวเด็กนักเรียนถูกกระท�า 
ความรุนแรงทางเพศโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในหลาย
กรณี เช่น ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และบุรีรัมย์ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงได้หยิบยกสถานการณ์ปัญหา 

ในลักษณะเดียวกันหลายกรณีขึ้นตรวจสอบและ 
รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิจาก 
ภาคสถาบั นกา รศึ กษาภาค 
ประชาสังคมด้านสิทธิเด็กและ
หน่วยงานของรัฐ และได้จัดท�า 

รายงานข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกรณีดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือเดือนมกราคม 2564 
 ส�าหรับข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีเด็กถูกกระท�า 
ความรุนแรงทางเพศโดยบุคลากรทางการศึกษามีประเด็นส�าคัญ
ดังนี้
 (1) คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาก�าหนดนโยบายด้าน
การขจัดความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในภาพรวม และก�าชับ 
การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สอดประสานและ 
เชื่อมโยงกันในด้านนโยบาย โดยสนับสนุนงบประมาณด้าน

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็ก
แก่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ให้มีจ�านวนที่เพียงพอ โดยเฉพาะการเพิ่ม
จ�านวนพนักงานสอบสวนหญิงหรือพนักงาน
สอบสวนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด ้าน
เด็ก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือ
บุคลากรสหวิชาชีพอ่ืน ๆ 
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 (2) กระทรวงศึกษาธิการ ควรก�าหนดให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งประสานความร่วมมือกับเด็กนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เ พ่ือจัดท�า ‘แผนจัดการ
ความเส่ียงด้านความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก’ และ ‘แนวปฏิบัติ 
ส�าหรับเด็กในการป้องกันตนเองจากความรุนแรงทางเพศ’ 
ส่วนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือการต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ควรมีการกล่ันกรองและตรวจสอบ 
การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรก�าหนดให้มีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ‘สิทธิเด็ก’ และ ‘บทบาทการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน’ แก่บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะ
เป็นการป้องกันยับยั้งมิให้เกิดการกระท�าความรุนแรงทางเพศ
หรือความรุนแรงรูปแบบอ่ืนต่อเด็ก นอกจากนี้ ควรพัฒนาช่องทาง 
ในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสของศูนย์คุ ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งช่องทางให้เด็ก 
สามารถขอรับค�าปรึกษา เพื่อให้เด็กหรือผู้พบเห็นสามารถเข้าถึง 
ได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ค�านึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาจใช้รูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
เป็นการเฉพาะ 
 (3) คณะกรรมการคุ ้ มครอง เด็ กแห ่ งชาติ  ซึ่ งมี
อ�านาจและหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
ควรพิจารณาจดัท�า‘คูมื่อหรือแนวทางการปฏิบตังิาน’ ทีเ่ป็นมาตรฐาน 
เฉพาะเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการ
ยุติธรรมและการคุ ้มครองเยียวยาเด็กในคดีความรุนแรง 
ทางเพศ ซ่ึงสามารถด�าเนินการได้ในรูปแบบ ‘ผู ้จัดการระบบ
ดูแลเด็กในคดีความรุนแรงทางเพศ (Care Manager)’ ทั้งนี้ 
เพื่อให้การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการ 
ที่ชัดเจน ไม่ซ�้าซ้อน และมีระบบการบูรณาการข้อมูลรวมกัน
 (4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคง 
ของมนุษย์ ควรจัดท�า ‘คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน’ เกี่ยวกับ 
กระบวนการแก้ไขบ�าบัดฟื ้นฟูสภาพจิตใจ วิธีการฟื ้นฟูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างพลังอ�านาจ 
(Empowerment) แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ทางเพศ 

 (5) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพ ควรศึกษาและแก้ไขปรับปรุงแนวทางการพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนแก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศ โดยควรก�าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจส�าหรับกรณีที่ต้อง
พิจารณาว่าผู้เสียหายมีพฤติกรรมยินยอมหรือไม่นั้น ค�านึงถึงวุฒิ
ภาวะและอ�านาจการตัดสินใจของเด็ก ตลอดจนความสัมพันธ์ 
เชิงอ�านาจระหว่างผู้กระท�าความผิดกับเด็กด้วย 
 (6) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรตรวจสอบการ 
น�าเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กของผู้ประกอบ
วิชาชีพส่ือมวลชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคมเพื่ อก�าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับ
กระบวนการลบประวัติข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความเป็น
อยู ่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว ตามหลักสิทธ ิ
ท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten)
 (7) องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ควรก�ากับดูแลกันเอง
และส ่ง เสริมให ้ผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติ งาน 
โดยระมัดระวังและเพ่ิมความตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อเด็ก
และค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้ที่เก่ียวข้อง 
	 “ปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กที่เกิดจากการกระท�า 
โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	 นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
ทางด้านร่างกาย	สภาพจิตใจ	และอนาคตของเด็กที่เป็นผู้เสียหาย 
แล้วยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว	 สถานศึกษาและชุมชน	 รวมไปถึงความรู ้สึกของ
ประชาชนในวงกว้างการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็น
ระบบจึงเป ็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป ็นที่รัฐบาลและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องควรร ่วมกันด�าเนินการเพื่อให ้เด็กซึ่งเป ็นอนาคต 
ของชาติได้รับการคุ ้มครองจากความรุนแรงในทุกรูปแบบและ 
ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งจากครอบครัว	 สถานศึกษา	 และ
กลไกต่าง	ๆ	ของสังคม	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส�าคัญ” นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนประธาน กสม. กล่าว
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ผู้ต้องหาคดีอาญา
กับสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

  สิทธิที่จะรับทราบข้อกล่าวหา เมื่อมีการ
จับกุมเกิดขึ้นผู ้จับกุมต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู ้ถูกจับกุม
ทราบ และต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบด้วยว่า “มีสิทธิที่จะ 
ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ และถ้อยค�าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช ้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี” (ทั้งนี้ เป็นไปตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83)

ท�ำไมผู้ต้องหำหรือผู้ถูกจับกุมในคดีอำญำ
ต้องได้รับกำรคุ้มครอง
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ให้ความส�าคัญ 
กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าของทุกคน โดยกล่าวถึง 
อิสรภาพ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น 
ทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งบุคคล
ที่ตกเป็นผู ้ต ้องหาหรือถูกจับกุมเนื่องจากถูกสันนิษฐานว่าได้
กระท�าความผิดทางอาญา โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้น 
เป็นผู้บริสุทธิ์ โดยที่การพิจารณาคดีต้องกระท�าอย่างเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม อันสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 และ 29 ซึ่งรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย ระบุว่า การจะจับกุมและคุมขังบุคคลต้องมี
ค�าสั่งศาลหรือมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และการค้นตัว 
หรือการกระท�าใดต้องไม่กระทบสิทธิในชีวิตและร่างกาย และ 
“ให้สันนิษฐานไว้ก ่อนว่าผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด 
จนกว่าค�าพิพากษาจะถึงที่ส้ินสุด” การท่ีจะควบคุมหรือคุมขัง
ผู้ต้องหานั้นสามารถท�าได้เท่าที่จ�าเป็น และให้ผู้ต้องหาสามารถ
ขอประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีได้ 
 นอกจากนี ้ภายใต้หน้าทีข่องรฐัในการประกนัสทิธิเสรีภาพ 
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 ยั งก� าหนดให ้รั ฐต ้องจัดให ้มีกระบวนการยุติ ธรรม 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังต้องให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูง
เกินควรด้วย 
 การคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่แม้จะถูก
กล่าวหาว่ากระท�าความผิดทางอาญา จึงได้รับการคุ้มครองทั้งใน
ระดับสากลและระดับประเทศ 

ผู้ต้องหำหรือผู้ถูกจับกุมมีสิทธิอะไรบ้ำง
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก�าหนด
กระบวนการพิจารณาคดีทางอาญาของไทยไว้ตั้งแต่การด�าเนินคดี 
ในชั้นการจับกุม สอบสวน การพิจารณาคดีของศาลและการลงโทษ 
และเพื่อไม่ให้กระบวนการดังกล่าวกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเกินจ�าเป ็น กฎหมายฉบับนี้จึ งได ้วางกรอบ 
การใช้อ�านาจของรัฐไว้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู ้บริสุทธ์ิถูกลงโทษ  
หรือให้ได้รับความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ดังนั้น เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้อ�านาจของรัฐในการน�า 
ผู ้กระท�าความผิดมาลงโทษและเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน จึงได้ก�าหนดสิทธิของผู ้ต ้องหาหรือผู ้ถูกจับกุม 
ไว้ดังนี้

4 จดหมำยข่ำวมุมมองสิทธิ์



ท่ีมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 พจมานพจี ทวีสว่างผล. (2563). การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 
 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

  สทิธท่ีิจะได้รบัการรกัษาพยาบาล เมือ่เจบ็ป่วย 
จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว

 สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุมในคดีอาญา เป็นสิทธิ
ท่ีได้รับรองตามกฎหมายไทย รวมท้ังปฏิญญาสากลและกติกา
ระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่รัฐ 
จะต้องจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมส�าหรับผู้ต้องหา 
ซึ่งยังไม่ถูกตัดสินความผิด เพราะ “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
เป็นสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม”

  สิทธิท่ีจะได้พบและปรึกษาทนาย เป็นการ
เฉพาะตัว

  สิทธิในการติดต่อญาต ิ
สามารถแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงาน
แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้ใจ ทราบ
ถึงการจับกุมและสถานที่จับกุม

           ในกรณีที่ผู ้ต้องหามีอายุ 
ไม่เกิน 18 ปี ต้องมีนักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์ คนที่ผู้ต้องหา
ร ้องขอ พนักงานอัยการ และ
ทนายความร่วมฟังการสอบปากค�า 
ด ้ วย  หรื อ ในกรณี เป ็ น บุคคล 
ที่ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น เป็น
ชาวต่างชาติ หรือเป็นคนพิการ 
มีสิทธิที่จะมีล่าม

  สิทธิให้ทนายหรือผู้ที่ไว้ใจเข้าฟังการสอบ
ปากค�า รวมทั้งในชั้นสอบสวน

  สิทธิท่ีจะให้ญาติเข้าเยี่ยมหรือติดต่อญาติ 
ได้ตามสมควร

  สิทธิในการประกันตัว ผู ้ต้องหามีสิทธิที่จะ
ยื่นค�าร ้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยเจ้าพนักงานหรือ 
ศาลรับสั่งอย่างรวดเร็ว และผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยทุกคน 
พึงได ้รับอนุญาตให้ปล ่อยตัวชั่วคราว ทั้งนี้  เมื่อศาล 
สั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราว ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย และ
ผู้ประกันมีหน้าที่มาศาลตามก�าหนดนัด

  สิทธิที่ จ ะทราบ สิทธิขั้ น
พื้นฐาน ผู้จับกุมต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับกุม
ทราบด้วยว่า “ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิท่ีจะพบ
และปรึกษาทนายความ”
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 ปฏิญญาสากลว่าด ้วยสิทธิมนุษยชน ได้รับรองสิทธิ
ของบุคคลที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพที่ก�าหนดในปฏิญญาอย่าง 
เท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ  รวมทั้งด้วยเหตุ
แห่งเพศ ประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
all Forms of Discrimination against Women - CEDAW) 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามได้รับรอง
สิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย โดยขจัดการเลือก
ปฏิบัติต ่อผู ้หญิงและส ่งเสริมให ้ผู ้หญิงได ้ เข ้าถึงสิทธิและ 
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ เช่น การท�างาน 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การศึกษา การได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการได้รับ
ความคุ้มครองโดยเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย ขณะที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ได้รับรอง 
ความเสมอภาคของบุคคลภายใต ้กฎหมายและรับรองว ่า
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมท้ังห้ามการเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อกันด้วยเหตุแห่งเพศ 
 จากการตดิตามและประเมนิสถานการณ์ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พบว่า แม้ผู้หญิงและบุคคลหลากหลาย 
ทางเพศจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายให้มีสิทธิและเสรีภาพ 
เท่าเทียมชาย แต่ในทางปฏิบัติ ยังมีการกีดกันและเลือกปฏิบัต ิ
ในด้านต่าง ๆ  เพราะอคติทางเพศ ผู้หญิงและบุคคลหลากหลาย 
ทางเพศจ�านวนไม่น้อยยังต้องเผชิญกับการแสวงหาประโยชน์ 
จากการค้าประเวณี การถูกคุกคามทางเพศ และโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสถิติจาก 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างปี 2560 – 2563 
บ่งชี้ว่าภาพรวมทั่วประเทศ มีกรณีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
เพิ่มขึ้นทุกป ี โดยในปี 2563 มีผู ้ ถูกกระท�าความรุนแรงใน
ครอบครัวจ�านวน 1,865 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ�านวน 
1,309 ราย และผู้ถูกกระท�าเป็นเพศหญิงสูงถึง ร้อยละ 84
 ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 
เผชญิกับวกิฤตกิารแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้กักตัวอยู่บ้านและ
ปิดสถานที่ต ่าง ๆ ผู ้หญิงหลายคน 
ที่ออกไปท�างานไม่ได้ยิ่งต้องเผชิญ 
กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ผู้หญิงสูงอายุจ�านวนมากที่อยู ่ล�าพัง 
โดยเฉพาะในชนบทซึ่ งลูกหลาน
วัยแรงงานไปท�างานในเมืองก็ขาด 

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ท�าหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

สาร
เนื่องในโอกาส วันสตรีสากล 

8 มีนาคม ประจ�าปี 2564

ผู้หญิงอีกจ�านวนไม่น้อยซึ่งท�าหน้าที่เป็นแถวหน้าในการป้องกัน 
และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ก็ต้องแบกรับ
ภาระที่หนักขึ้นด้วยต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่ในงานเพื่อสังคมและ
การดูแลครอบครัวของตนไปพร้อมกัน
 ในโอกาสวันสตรีสากล (International Woman’s Day) 
8 มีนาคม ประจ�าปี 2564 ภายใต้แนวคิดของสหประชาชาติท่ีว่า 
‘Women in leadership: Achieving an equal future in 
a COVID-19 world’ หรือ ผู้หญิงกับภาวะผู้น�า : ความส�าเร็จ 
ในโลกอนาคตท่ีเท่าเทียมกันภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด 19 
กสม. จึงขอถือโอกาสรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทท่ีส�าคัญ 
ของผู้หญิงในฐานะผู้น�าแถวหน้าที่เป็นพลังส�าคัญในการร่วมแก้ไข 
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ  ของสังคมรวมทั้งวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 โดยขอเรียกร้องให้รัฐตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา 
สัดส่วนและบทบาทผู้หญิงในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย 
(women indecision making) เช่น การมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ การส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในการ
พัฒนากระแสหลักของประเทศ (women mainstreaming) 
และการผลักดันแนวนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 
ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (gender equality) 
และการเสริมสร้างพลังของผู้หญิง (women empowerment) 
ในทุกมิติ
 สุดท้ายนี้ กสม. ขอเป็นก�าลังใจให้ผู้หญิงทุกคนทุกช่วงวัย 
มีพลังใจที่ เข ้มแข็ง พร ้อมที่จะช่วยเหลือดูแลกันและกันเพื่อ
ฝ่าฟันทุกปัญหา และขอเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้หญิงรวมทั้งบุคคล 
หลากหลายทางเพศที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาและความรุนแรง
จากอคติเพศได ้ร ่วมกันต ่อสู ้ เพื่อสิทธิที่ เท ่าเทียมของทุกคน 
ในสังคมวันข้างหน้า ที่จะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ

แห่งเพศอีกต่อไป

ผู ้ดูแลท�าให้มีอุปสรรคในการ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ขณะ 

6 จดหมำยข่ำวมุมมองสิทธิ์



 วันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา จัดพิธีเปิด  
‘ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค’ แห่งที่ 12 
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ผศ.ดร.
สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาฯ จากนั้นนางประกายรัตน์ เป็นประธานในพิธีลงนาม 
‘บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา’ 
โดยมีนายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ 
นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินพธีิดังกล่าว ทัง้นี ้ภายหลงัพธีิดงักล่าว ได้มกีารประชมุ 
คณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ศึกษาฯ เพื่อวางแผนแนวทางการท�างาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวอัจฉรา ฉายากุล  
รอง เลขาธิการคณะกรรมการ สิทธิม นุษยชนแห ่ งชาติ  เข ้ าพบ 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ท�าเนียบรัฐบาล เพ่ือหารือ 
เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสถานะ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (หลักการปารีส)

กสม.	ประชุมร่วมกับ	OHCHR	เรื่องสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

กสม.	เข้ำพบรองนำยกรัฐมนตรีหำรือเก่ียวกับ
กำรก�ำหนดหน้ำท่ีและอ�ำนำจของ	กสม.

กสม.	และมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	
เปิดศูนย์ศึกษำฯ	ในภูมิภำคแห่งท่ี	11

ภาพกิจกรรม

กสม.	ร่วม	ม.รำชภัฏยะลำ	เปิดศูนย์ศึกษำฯ	ในภูมิภำค
แห่งที่	12–	ลงนำม	MOU	ขยำยควำมร่วมมือด้ำนสิทธิฯ	

 วนัที ่5 มนีาคม 2564 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดพิธีเปิด ‘ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค’ แห่งที่ 11 จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ นางประกายรัตน ์
ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเป ิด ร ่วมกับ 
รองศาสตราจารย ์ ดร. ชุตินันท ์ ประสิทธิภูริปรีชา  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนางสาวอารีวรรณ จตุทอง และ 
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายบุญเกื้อ 
สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา 
กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีด้วย

 วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ฉายากุล  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมหารือกับ  
Ms. Cynthia Veliko ผู้แทนส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR  
Regional Office for South – East Asia) และคณะ เกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและการด�าเนินงานร่วมกันในปี 2564  
ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต ิ
ห�กต้องก�รข้อมูล ข้อแนะนำ�และบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

สำ�นักส่งเสริมก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต ิ
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�ฯ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรส�ร 0 2143 9575 

รูส้ิทธิ รักสิทธ ิไม่ละเมิดสิทธิ

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ขอคว�มกรุณ�
ตอบแบบประเมินออนไลน์

 11 มีนาคม 2564 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน�้าโขง 
7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะแม่น�า้โขง 
ผันผวน โดยระบุสาเหตุส�าคัญอันมีท่ีมาจากการเปิดเขื่อนของ
ประเทศจีนและลาว ท�าให้ชาวประมงพื้นบ้านริมแม่น�้าโขงได้รับ
ผลกระทบในการประกอบอาชีพ ชาวบ้านได้รับผลกระทบด้าน
ความมั่นคงทางอาหารจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และการสูญเสียพันธุ์ปลา
 ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้เข้ายื่นเรื่องกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส�านักนายกรัฐมนตรีและได้
ข้อสรุปร่วมกันให้จัดตั้ง ‘คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อประมง สัตว์น�้า จากการเปล่ียนแปลงสภาพนิเวศ
ลุ่มน�้าโขง’ ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการประมงแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งตัวแทนชุมชนลุ ่มน�้าโขง 

7 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งจะมีบทบาทและหน้าที่เพ่ือจัดท�า 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย ตลอดจนบูรณาการแผนงาน
และโครงการที่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศแม่น�้าโขง
ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น�้า ต่อไป
 อนึ่ง แม่น�้าโขงเป็นแม่น�้านานาชาติท่ี 6 ประเทศ ได้แก่ 
จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ใช้ร่วมกัน โดยเป็นแม่น�้า
สายส�าคัญที่มีพันธุ์ปลามากกว่า 800 ชนิดในแม่น�้าสาขาต่าง ๆ 
จึงถือเป็นแหล่งประมงน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี แม่น�้าโขง 
ยังเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน เป็นเหตุให้กว่า 20 ปี 
ที่ผ่านมามีการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้าโขงตอนบนในประเทศจีน
ราว 10 เข่ือน ขณะท่ีแม่น�้าโขงตอนล่างอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เขื่อนอีกหลายแห่งด้วย

ชุมชนลุ่มน�้าโขง 7 จังหวัด เรียกร้องรัฐบาล
แก้ปัญหาผลกระทบระบบนิเวศแปรปรวนจากการสร้างเขื่อน

ที่มา : ส�านักข่าวสิ่งแวดล้อม


