
การบูลลี่ (Bullying) 
ไม่ใช่แค่การกลั่นแกล้ง แต่เป็น
ความรุนแรงในสังคม

5 องค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญออก 
แนวปฏบัิติในการรบัส่งเรือ่งร้องเรยีนระหว่าง
องค์กรป้องกันความซ�า้ซ้อนในการปฏบัิติหน้าท่ี

มุมสะท้อน  30 สิงหาคม วันผู้สูญหายสากล

ภาพกิจกรรม

หญงิสาวชาวกัมพชูาร่วมรณรงค์คดัค้าน
ร่างกฎหมายควบคมุการแต่งกายของ
ประชาชนในประเทศ
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2563

การบูลลี่ (Bullying) ไม่ใช่แค่การกลั่นแกล้ง 
แต่เป็นความรุนแรงในสังคม

การบูลลี่ – ความคุ้นชินที่ฝังรากลึก
ปัจจุบัน เราอาจจะได้ยินค�าว่า “บูลลี่ (Bully)”  

บ่อยครัง้ เนื่องจากการบูลลี่หรือ “การกลัน่แกล้ง” เกิดขึ้นได้
ทุกที่ ทุกโอกาส และเกิดขึ้นได้กับทุกคน การบูลลี่ไม่จ�าเป็นต้อง
เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากันเท่านัน้ แต่เราอาจ 
ตกเป็นเหยื่อการบูลลี่จากผู้ที่ไม่เคยรู้จักกัน อาจเป็นเหยื่อ

 

จากการที่บุคคลอื่นร่วมกันกระท�าการบูลลี่ หรือแม้กระทั่ง
 

กลายเป็นผู้เริ่มบูลลี่เสียเองโดยไม่รู้ตัว  

เพราะเราต่างกระท�าสิ่งนี้ด้วย...
“ความเคยชิน” 



 

เริ่มตั้งแต่วัยเด็กการหยอกล้อหรือแกล้งกันอาจเกิดข้ึน 
ตามประสาของเด็กที่ ไร ้ เดียงสา รู ้สึกสนุกในการล้อเลียน 
ความแตกต่าง เป็นความสนุกที่ไม่ต้องรับผิดชอบ ดังที่ปรากฏ 
ผลส�ารวจเมื่อเมื่อต้นปี 2563 ในกลุ่มเด็ก อายุ 10 - 15 ปี  
จาก 15 โรงเรียน โดยเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน 
พบว่า เด็กร้อยละ 91.79 เคยถูกกลั่นแกล้ง ส่วนวิธีที่ใช้กลั่นแกล้ง 
มากที่สุด คือ การตบหัว ร้อยละ 62.07 รองลงมา ถูกล้อบุพการี 
ร้อยละ 43.57 ถูกพูดจาเหยียดหยาม ร้อยละ41.78 และอื่น ๆ  
เช่น นินทา ด่าทอ ชกต่อย ล้อปมด้อย พูดเชิงให้ร้าย เสียดสี  
กลั่นแกล้งในสื่อออนไลน์  นอกจากนี้ 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 35.33 
ระบุว่า เคยถูกกลั่นแกล้งประมาณภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และ
ที่น่าเป็นห่วงคือ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 24.86 ของเด็กเหล่านี ้
ถกูกล่ันแกล้งโดยเพือ่น รุ่นพี ่และรุน่น้องมากถงึสปัดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง 

ขณะท่ีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยผลการวิจัยว่า การใช้
ความรุนแรง การข่มเหงรังแกกัน หรือการบูลลี่ในประเทศไทย 
ติดอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญ่ีปุ ่น และพบว่า 
เดก็ทีร่งัแกคนอืน่ มพีืน้ฐานด้านการขาดอ�านาจบางอย่างในวยัเดก็  
ถกูการเลีย้งดเูชงิลบ รวมถงึพนัธุกรรมทางสมอง จนน�าไปสูก่ารรังแก 
กลั่นแกล้งคนอื่นในวัยที่โตขึ้น 

ดังนั้นแล้ว สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือ ความคุ้นชิน 
ต่อการบูลล่ีหรือกลั่นแกล้งเพื่อนในวัยเด็ก 
อาจพัฒนาเป็นค่านิยมผิด ๆ ในการใช้
อ�านาจรังแกข่มแหงผู ้อื่นท่ีด้อยกว่า
เมื่อเขาเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ ซึ่งหลาย
กรณนี�ามาซึง่สญูเสยีทีร่นุแรงทีไ่ม่อาจ
แก้ไขได้...

2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  :	 นายวัส	ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา	จันทร์ดียิ่ง	
	 นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์
	 นายสมณ์	พรหมรส	
					 นางสาวอารีวรรณ	จตุทอง	
					 นางภิรมย์	ศรีประเสริฐ	
				 นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  :	 นายบุญเกื้อ	สมนึก
รองเลขาธิการ :	 นางสาวรตญา	กอบศิริกาญจน์
	 นางสาวอัจฉรา	ฉายากุล
	 นายอัญญะรัฐ	เอ่งฉ้วน

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน	การน�าข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์	 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ	หรือความคิดเห็นใด	 ๆ	 	 ที่ปรากฏอยู่ใน 
จดหมายข่าว	 “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน	 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2563 การบูลลี ่(bullying) หรอืการกลัน่แกล้ง เป็นปัญหา 
ที่มีมาช้านานในทุกสังคม และยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้นในปัจจุบันเมื่อการบูลลี่มักท�าผ่านช่องทาง 
สือ่สงัคมออนไลน์ มมุมองสทิธิฉ์บบันี ้จงึขอชวนผูอ่้าน
ท�าความเข้าใจถงึนยิามความหมาย ประเภท ผลกระทบ  
และวิธีการรับมือกับการบูลลี่ เพราะการบูลลี่ไม่ใช่แค่
การกลั่นแกล้ง แต่เป็นความรุนแรงในสังคม 
 จากนั้น  ขอชวนติดตามข ่าวสารกรณี  
5 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ (กกต.) ผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดิน (คตง.) และ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร่วม
กันจัดท�า “แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่าง
องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนญู” ซึง่มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนนิงานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและไม่ซ�า้ซ้อน
 ปิดท้ายด้วยสาระความรู้ใน “วันร�าลึกถึง
บุคคลสูญหายสากล” หรือ “วันผู้สูญหายสากล” 
(International Day of the Victims of Enforced 
Disappearances) กับความคืบหน้าในการผลักดัน 
ร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท�าให้บุคคลสูญหายของไทย และข่าวสาร
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศเพื่อนบ้านกรณี 
รัฐบาลกัมพูชาเตรียมออกร่างกฎหมายฉบับใหม่ที ่
มุ่งจ�ากัดการแต่งกายของประชาชนท้ังในท่ีสาธารณะ
และโลกออนไลน์ 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 60 

C = 0 , M = 35, Y = 85, K = 0

C = 100 , M = 80, Y = 0, K = 20

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 0

C = 28 , M = 55, Y = 100, K = 11



หลายครั้งท่ีการบูลลี่เกิดข้ึนเพียงเพราะความสนุกหรือ
ความโกรธช่ัวคราว หรือเป็นเพียงการตัดสินใจช่ัวขณะ แต่ผล 
ที่ตามมาอาจมากมายและส่งผลยาวนานส�าหรับผู ้ถูกกระท�า  
ดังนั้น การรู้จักรับมือกับการบูลลี่อาจช่วยหลีกเลี่ยงบาดแผลทั้ง
ทางกาย ใจ และสังคม ดังนี้

• ใช้ความนิ่งสงบ ผู้ท่ีชอบบูลลี่มักมีเจตนาให้เหย่ือ
ตอบโต้ เพื่อสร้างความรุนแรง หรือเพ่ิมความสะใจ แต่หาก 
ผู ้ถูกกระท�าเลือกที่จะนิ่งเฉย ผู ้กระท�าอาจรู ้สึกเบื่อและยุติ 
การกระท�าในที่สุด

• ตอบโต้อย่างสุภาพ ใช้ค�าพูดและการแสดงออก
ด้วยท่าทีสุภาพว่าไม่ได้รู้สึกสนุกหรือไม่ชอบการกระท�านั้น เช่น  
ไม่ตะโกน ขึ้นเสียง หรือใช้ค�าหยาบคาย แต่ควรชี้แจงอย่างชัดเจน
หากเรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นจริง

• พูดคุยกับผู้ร่วมถูกกระท�าเพื่อช่วยกันแก้ไข บางครั้ง 
การถูกบูลลี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลเพียงคนเดียว การหาผู้ร่วม 
ถกูกระท�าจะเป็นการเพิม่หลกัฐานและพยานว่า ผูก้ระท�าการบลูลี่ 
สร้างเรื่องขึ้นมาท�าร้าย นอกจากนี้ผู ้ร ่วมถูกกระท�าอาจเป็น 
ที่ปรึกษาคลายทุกข์ได้เป็นอย่างดี

• ยุติการเผยแพร่ข้อมูล หากเกิดกรณีไซเบอร์บูลล่ี  
ควรรายงานไปยงัผูบ้รหิารองค์กรสือ่สงัคมออนไลน์ต้นทาง เพือ่ให้ 
สัง่ระงบัการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และระงับบัญชีผู้ใช้งาน

• เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม หากการบูลลี่นั้นท�าร้ายร่างกาย
หรอืจติใจจนยากจะยอมรบัได้ ผูถู้กกระท�าอาจจะไม่สามารถอยูใ่น
สังคมเดิมได้ต่อไป การเปลี่ยนที่ท�างาน กลุ่มเพื่อน อาจช่วยฟื้นฟู
ภาวะบอบช�้าจากการถูกบูลลี่ได้เร็วขึ้น

• ปรกึษานกัจติวทิยาหรอืจติแพทย์ หลายครัง้ทีก่ารบลูลี ่
สร้างบาดแผลทางจิตใจท่ีรุนแรงจนน�าไปสู่ภาวะของโรคซึมเศร้า 
และบางกรณีจบลงด้วยการฆ่าตัวตาย ดังนั้น ทางออกที่ดีคือการ
พบผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ เพื่อปรึกษา
และรักษาอย่างถูกวิธี

“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
เกียรติและสิทธิ ต่างมีเหตุและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกัน
ด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” ถ้อยค�าดังกล่าวปรากฏใน 
ข้อที่ 1 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ Universal 
Declaration Human Rights (UDHR) อนัเป็นหลักสทิธมินษุยชน

พฤ
ติกรร

มแบบไหนเข้าข่ายการบูลลี ่

พฤติกรรมแบบไหน
เข้าข่ายการบูลลี่ วิธีรับมือเมื่อถูกบูลลี่

การบูลลี่ คือ การระราน การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า 
การข่มเหง หรอืการรงัแกผูอ้ืน่ให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายหรอื
ทางจติใจ พฤตกิรรมเหล่านีห้ากเกดิในชวีติจริงมกัเป็นการล้อเลยีน
รปูร่างหน้าตา สถานะทางสงัคม รวมถงึ การท�าร้ายร่างกาย ขณะที ่
การบูลลี่ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของประจานใน
ส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงหลายครั้งสร้างผลกระทบทางความรู้สึก 
อย่างรนุแรงจนอาจเกดิเป็นบาดแผลทางใจทีฝั่งลกึ หรอือาจลกุลามไป 
จนเกิดการปะทะและสร้างบาดแผลทางกายได้ การบูลลี่สามารถ
จ�าแนกได้เป็นประเภท ดังต่อไปนี้
	 •	 บูลลี่ทางร่างกาย เป็นการท�าร้ายร่างกายอีกฝ่าย 
ให้เกดิการบาดเจบ็ มบีาดแผล ซึง่สามารถมองเหน็ได้จากภายนอก 
บางกรณีอาจส่งผลต่อจิตใจด้วย
	 •	 บูลลี่ทางวาจา การพูดส่อเสียด ล้อเลียน ใส่ร้าย  
การประจานด้วยค�าพดูให้ผูอ้ืน่ได้ยนิ สร้างความอบัอาย วติกกงัวล 
ความเครียด ส่งผลถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าหรือหวาดกลัวสังคม  
ถือเป็นบาดแผลทางใจที่เจ็บปวดไม่น้อย
	 •	 บลูลีท่างสงัคม เป็นการสร้างกระแสในสงัคมให้ซ�า้เตมิ
เหย่ือของการบูลลี่ เสมือนการยืมมือคนรอบข้างให้ร่วมกันท�าร้าย
บุคคลเพียงคนเดียว เช่น การสร้างข่าวลือ จนผู้พบเห็นหลงเช่ือ
และพร้อมจะกระพือข่าวให้ไปในวงกว้างขึ้นจนผู้ถูกกระท�าเกิด
ความเสื่อมเสียชื่อเสียง
	 •	 บูลล่ีทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyberbullying) 
เป็นการกลั่นแกล้งที่ท�าได้ง ่ายและมักไม่ต้องเปิดเผยตัวตน 
ผู ้กระท�า ซึ่งสามารถท�าร้ายเหย่ือได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง 
สือ่สงัคมออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น แสร้งเป็นบคุคลอืน่แล้วโพสต์ข้อความ
หยาบคายหรือสร้างความเกลียดชังให้คนเข้าใจผิด การส่งต่อ 
วีดีโอคลิป เพื่อหวังให้เหยื่อเกิดความอับอาย

และเสรภีาพข้ันพืน้ฐานท่ีประชาคมโลกให้การ
ยอมรับ การบูลลี่จึงไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้ง
ท่ีกระท�าต่อกันด้วยความรู้สึกสนุก แต่เป็น
เรือ่งของการละเมดิเกยีรติและสทิธขิองความ
เป็นมนุษย์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร และไม่ควร
ตอกย�า้ให้ยิง่กลายเป็นความรนุแรงทางสงัคม
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สแกนอ่าน
ชุดความรู้เรื่องการบูลลี่
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 เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2563 เวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษา 

ไดเ้ผยแพร่ “แนวปฏบิตัใินการรบัสง่เร่ืองระหวา่งองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ” ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ (คตง.) และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
1 สิงหาคม 2563 

 5 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ออกแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างองค์กร

ป้องกันความซ�้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่

 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามท่ีมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 6  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระ 
ตามรฐัธรรมนญูท้ัง 5 องค์กร ก�าหนดในลกัษณะทีส่อดคล้องกัน
ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือ
กนัเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏบิติัหน้าท่ีของแต่ละองค์กร 
ถ้าองค์กรอสิระใดเหน็ว่ามผีูก้ระท�าการอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กร
อิสระนั้นทราบเพ่ือด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป  
และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่าการด�าเนินการเร่ืองใดอาจ
เข้าลักษณะเป็นการกระท�าซึ่งอยู่ในหน้าท่ีและอ�านาจของ
องค์กรอิสระอื่นด้วย ให้ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่น 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและไม่ซ�้าซ้อนกัน 

สแกนอ่าน 
แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่อง
ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
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องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนญูท้ัง 5 องค์กรจึงได้ร่วมกนั
ออกประกาศ เรือ่ง แนวปฏบิตัใินการรบัส่งเรือ่งระหว่างองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. กรณทีีมี่ผูแ้จ้งหรือผูร้้องเรยีนต่อองค์กรอสิระใด  
หากองค์กรอิสระนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่
ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระนั้น แต่อยู่ในหน้าที่
และอ�านาจขององค์กรอิสระอื่นให้องค์กรอิสระนั้นส่งเร่ือง 
ดังกล่าวให้องค์กรอิสระอื่นท่ีมีหน้าที่และอ�านาจเพ่ือ
พิจารณาด�าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

 ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่อง 
ท่ีมีลกัษณะตามวรรคหนึง่ ให้องค์กรอสิระนัน้ยตุกิารด�าเนนิการ  
และส่งเรื่องให้องค์กรอิสระอื่นท่ีมีหน้าท่ีและอ�านาจเพื่อ
พิจารณาด�าเนินการต่อไป 

2. กรณีทีม่กีารแจ้งหรือร้องเรียน หรอืความปรากฏ
ต่อองค์กรอสิระใด แล้วองค์กรอสิระนัน้เหน็ว่า เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่น 
หน้าที่และอ�านาจ แต่มีประเด็นที่อาจเข้าลักษณะอยู่ใน
หน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กรอสิระอืน่รวมอยูด้่วย ให้องค์กร
อสิระนัน้ส่งเรือ่งเฉพาะประเดน็ทีอ่ยูใ่นหน้าทีแ่ละอ�านาจของ
องค์กรอิสระอื่นเพื่อด�าเนินการในประเด็นนั้นต่อไป 

3. กรณีที่มีการแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องเดียวกัน
ต่อองค์กรอิสระหลายองค์กร ให้องค์กรอิสระแต่ละองค์กร
ด�าเนินการในประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของตน 

 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีประเด็น
ที่อยู ่ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระอื่นรวมอยู่ด้วย  
ให้องค์กรอิสระที่รับเรื่องนั้นส่งเร่ืองเฉพาะประเด็นที่อยู ่
ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระอ่ืน เพื่อด�าเนินการ 
ในประเด็นนั้นตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป

4. การด�าเนินการในเร่ืองทีอ่ยูใ่นหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ขององค์กรอิสระหลายองค์กร องค์กรอิสระอาจปรึกษา
หารือร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและไม่ซ�้าซ้อนกัน ท้ังนี้ องค์กรอิสระอาจ
ประสานข้อมูลระหว่างองค์กร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
เรื่องนั้นก็ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายขององค์กรอิสระ
แต่ละองค์กร

 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดอ�านาจ 
ตามกฎหมายในการขอให้ผู้ถูกร้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชีแ้จงหรือให้ความเห็นในการปฏบัิตงิาน หรอืมาให้ถ้อยค�า หรอื
ส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ประกอบการพจิารณา ท้ังนี ้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น

5. การส่งเรือ่งระหว่างองค์กรอสิระตามแนวปฏบิตันิี้  
ให้ส�านักงานขององค์กรอิสระส่งเป็นส�าเนาเอกสารพร้อม

รับรองส�าเนาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่
กรณีที่อยู่ในหน้าท่ีและอ�านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้ส่ง
ต้นฉบับเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ส�านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่อง 

 กรณส่ีงเร่ืองทีม่ผู้ีแจ้งหรือผู้ร้องเรียน ให้ส�านกังาน
ขององค์กรอสิระผูส่้งเรือ่งมหีนงัสอืแจ้งให้ผูแ้จ้งหรือผู้ร้องเรียน
ทราบถงึการส่งเรือ่งดงักล่าวด้วย และให้ส�านกังานขององค์กร
อสิระผู้รับเร่ืองแจ้งการรับเร่ืองและผลการด�าเนนิการให้ผูแ้จ้ง
หรือผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

6. เมือ่องค์กรอสิระผูร้บัเรือ่งได้พจิารณาด�าเนนิการ 
เรื่องที่ได้รับเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส�านักงานขององค์กรอิสระ
ผู ้รับเรื่องแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรอิสระผู ้ส่งเร่ือง 
ทราบด้วย

 เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน 
ส�านกังานขององค์กรอสิระผู้ส่งเร่ืองอาจสอบถามความคืบหน้า
จากส�านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่องก็ได้ 

7. ในการรับส่งเรื่องหรือการก�าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระ ส�านักงาน 
ขององค์กรอิสระอาจจัดให้มีการท�าบันทึกข้อตกลง เพื่อให้ 
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ ทั้งนี้  
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

8. กรณีมีปัญหาโต้แย้งว่าเร่ืองร้องเรียนอยู่ใน 
หน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระใด องค ์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้องอาจปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติของปัญหา
ดังกล ่าวร ่วมกัน ก ่อนที่จะพิจารณาเสนอเรื่ องต ่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่ อวินิจฉัย  ตามรัฐธรรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 (2) ก็ได้

9. กรณมีีปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนี้  
ให้ประธานองค์กรอิสระร่วมกันวินิจฉัยช้ีขาด ค�าวินิจฉัย 
ให้เป็นที่สุด

หมายเลขติดต่อ 5 องค์กรอิสระ

กกต.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน คตง.

ปปช. กสม.1444

1676 0 2271 8000

1205 1377
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30 สิงหาคม วันผู้สูญหายสากล

วันที่ 30 สิงหาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ
ได้ก�าหนดให้เป็น “วันร�าลึกถึงบุคคลสูญหายสากล” หรือ 
“วันผู้สูญหายสากล” (International Day of the Victims 
of Enforced Disappearances) ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาการ
ละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์และตระหนักถึงสถานการณ์ 
การบังคับสูญหายหรือการอุ้มหายที่เกิดขึ้นทั่วโลก

การบงัคบัให้สญูหาย หรอืทีเ่รารูจั้กทัว่ไปว่า “การอุม้หาย”  
ถูกพิจารณาเป็น “การละเมิดสิทธมินษุยชนอย่างร้ายแรง” และ
ถอืเป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยที่
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถกูบงัคบั (International Convention  
for the Protection of All Persons from Enforced  
Disappearance - CPED) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่คุม้ครองบคุคลจากการถกูบงัคบัให้สญูหายโดยเจ้าหน้าทีร่ฐั 
ได้ก�าหนดนิยามของ “การอุ้มหาย” ไว้ว่า หมายถึง การจับกุม 
คุมขัง ลักพาตัว หรือการลิดรอนเสรีภาพในรูปแบบอื่น โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งกระท�าการโดย
ได้รับการอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยาย
ของรัฐ ตามมาด้วยการปฏิเสธท่ีจะยอมรับว่าได้มีการลิดรอน
เสรีภาพ หรือด้วยการปกปิดชะตากรรมหรอืสถานทีป่รากฏตวั
บคุคลท่ีหายสาบสญู ซ่ึงส่งผลให้บุคคลดงักล่าว 
อยู่นอกการคุ้มครองของกฎหมาย
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- ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. รายงานผลการประเมิน

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 
-  United Nations. International Day of the Victims of Enforced Disappear-

ances. (online). Available from : www.un.org (30 August 2020). 

การบังคับให้สูญหายมักถูกใช้เป็นกลยุทธ์สร้าง
ความหวาดกลวั ความรู้สกึไม่ปลอดภยัในสงัคม ซ่ึงเป็นการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนของบคุคลผู้ถูกบงัคบัให้สญูหาย ได้แก่ 
สทิธใินการยอมรบัว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย สทิธใินเสรภีาพ
และความมั่นคงของบุคคล สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานและการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ  ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายี
ศักดิ์ศรี สิทธิในการมีชีวิต สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 
นอกจากนี้ ยังเป็นการละเมิดสิทธิต่อครอบครัวของผู้ที่ถูก
บังคับสูญหาย เช่น สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ 
อันเกิดจากการที่ขาดบุคคลที่เป็นก�าลังส�าคัญในการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได้ สิทธิในการมีสุขภาพดี เนื่องจากความ
วิตกกังวล เป็นต้น

ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด ้วยการคุ ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ 
โดยถูกบังคับ (CPED) เมื่อปี 2555 แต่การลงนามดังกล่าว
ยังไม่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย ถือเป็นเพียงการแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการส่งเสริม ปกป้องและคุม้ครอง
สิทธิมนษุยชน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายภายใน
ประเทศที่สามารถบรรจุรายละเอียดตามอนุสัญญา CPED ได้ 
เวลานี ้หลายภาคส่วน ในสงัคมไทย ท้ังรฐับาล พรรคการเมือง 
และภาคประชาชนจึงอยู่ระหว่างการด�าเนินการและผลัก

ดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี 

ในอนุสัญญา CPED อย่างสมบูรณ์ และส่ิงส�าคัญคือ 
เพื่อปกป้องคุ้มครองทุกคนมิให้ตกเป็นเหยื่อของการบังคับ 

ให้สูญหายได้อีก
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ภาพกิจกรรม

กสม. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กสม. ร่วมประชุมคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดแผนงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิฯ

ส�านักงาน กสม. ร่วม กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า  

จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิฯ แก่เจ้าหน้าที่ความมั่นคง

กสม. จัดประชุมรับฟังความเห็นประเด็นยุติการตั้งครรภ ์

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางฉัตรสุดา 
จันทร์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ ์พร้อมด้วยผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจ�าปี 2563 ณ ห้องเสวนา ส�านักงาน กสม.

วนัท่ี 5 สงิหาคม 2563 ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานภายใต้โครงการ
เยาวชนคนรุน่ใหม่ใส่ใจและยืนเคียงสทิธมินุษยชน (Youth Standing 
Up for Human Rights) ครั้งที่ 1/2563 โดยมนีางประกายรัตน์  
ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธาน
กรรมการตดัสนิผลงานฯ นางฉตัรสุดา จนัทร์ดยีิง่ นางสาวอารวีรรณ  

จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิในฐานะได้รบัมอบหมายจากเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
(เลขาธิการ กสม.) ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินผลงานฯ แทน นายถนัด มานะพันธุนิยม ผู้แทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนายอ�าไพ โพธิ์ชัยรัตน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกทีมที่เข้ารอบการประกวดแนวคิดและแผนงานนวัตกรรมส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุม 709 ส�านักงาน กสม.

วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2563  
ส�านักงานคณะกรรมการ
สิ ท ธิมนุ ษยชนแห ่ ง ชาติ 
ร่วมกบักองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4  

ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า) จัดการอบรมเชงิปฏิบติัการ 
สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในพืน้จังหวดั
ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความ
มัน่คงในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ระดบัผูป้ฏบิตั ิจ�านวน 
70 นาย โดยมนีายสมณ์ พรหมรส กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมและปาฐกพิเศษเรื่อง 
บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และนางสาวอัจฉรา ฉายากุล พร้อม
ด้วยนายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิร่วมเป็นวทิยากรให้ความรูใ้นการอบรม 
ดังกล่าว ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตาน ีจงัหวดัปัตตานี

วัน ท่ี  6 สิงหาคม 
2563 นางสาวอารีวรรณ 
จตุทอง กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เป็น
ประธานกล ่าวเป ิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบั
การแก้ไขปรบัปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
กับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จัดโดย 
ส�านักกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี
ผู้หน่วยงานภาครัฐ สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข องค์กร
เอกชนด้านสทิธเิดก็และครอบครวัร่วมอภปิรายและรบัฟังความคดิเหน็
ในเรื่องดังกล่าว เพื่อรวบรวมจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ 
การยตุกิารตัง้ครรภ์ให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชนเสนอต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม 709 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

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

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ที่มา : the momentum

ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวลงชื่อในแคมเปญ
ออนไลน์ ซ่ึงท�าให้เกิดปรากฏการณ์พูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับ
ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศในสังคมกัมพูชามากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมายังมีกรณี
หญิงสาวกัมพูชารายหนึ่งถูกตัดสินจ�าคุก 6 เดือน ในข้อหา
เผยแพร่ส่ือลามกและกระท�าอนาจาร จากการสวมใส่เสื้อผ้า
ที่มีลักษณะ “ยั่วยุทางเพศ” ขณะถ่ายทอดสดขายเสื้อผ้า
ผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่เมื่อปีที่แล้ว องค์การสหประชาชาติ 
(UN) ขอให้ทางการกัมพูชายุติการสอนขนบธรรมเนียม 
“Chbab Srey” ซึ่งเป็นค่านิยมความเช่ือที่ว่าผู้หญิงที่ดี
ควรอ่อนน้อมถ่อมตนและสงบเงียบเรียบร้อยในโรงเรียน
ทุกแห่งด้วย โดยระบุว ่าเป็นขนบธรรมเนียมที่กดขี่สตรี
มานานหลายศตวรรษ และเป็นรากฐานของปัญหาความ
รุนแรงทางเพศ และวัฒนธรรมการกล่าวโทษเหยื่อมากกว่า 
ผู้กระท�าผิดในสังคมกัมพูชา

หญิงสาวชาวกัมพูชาร่วมรณรงค์คัดค้านร่างกฎหมาย

ควบคุมการแต่งกายของประชาชนในประเทศ

สิงหาคม 2563 หญิงสาวชาวกัมพูชา 
ร่วมกันรณรงค์คัดค้านร่างกฎหมายฉบับใหม ่
ที่มุ ่ งจ�ากัดการแต ่งกายของประชาชน 

ทั้งในที่สาธารณะและโลกออนไลน์ เพ่ือ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ

กัมพูชา โดยผู ้หญิงจะถูกห้ามสวม
ใส ่ เสื้ อผ ้าที่ดูสั้นและบางเกินไป  

ขณะที่ ผู ้ ช า ย จ ะถู ก ห ้ า ม ถอด เ สื้ อ ใ นที่ ส า ธ า รณะ  
ร ่างกฎหมายฉบับนี้  ก ่อให ้ เ กิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
อย ่างหนักถึงความคลุมเครือของกฎหมาย และการ
เ อ้ือให ้ เกิดการผลิตซ�้ าวัฒนธรรมการกล ่าวโทษเหยื่อ  
(victim blaming) โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงสาว ส่งผลให้ผู้หญิง
ชาวกมัพชูาจ�านวนมากตดัสนิใจเผยแพร่ภาพตนเองทีส่วมใส่ 
ชุดว่ายน�้าลงบนสื่อสังคมออนไลน์ และสนับสนุนให้ผู ้ที ่


