กสม. ส่ งมอบหลักสู ตรและคู่มอื การจัดการเรียนรู้ ด้านสิ ทธิมนุษยชนแก่ หน่ วยงานรัฐ-เอกชน-ประชาชน
รองนายกฯ วิษณุฯ รับลูก หนุนสิ ทธิมนุษยชนศึกษาผ่ านการศึกษาในระบบ ครอบคลุมครู – นักเรียนกว่า 3 ล้านคน
วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) จัดการสัมมนาวิชาการเรื่ อง
“การเผยแพร่ และการขับเคลื่อนสิ ทธิมนุ ษยชนศึ กษา (Human Rights Education) ในสั งคมไทย” ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่ งมอบ “หลักสู ตรสิ ทธิ มนุ ษยชนศึ กษาสาหรับกลุ่ มเป้ าหมายที่ หลากหลาย” และ
“คู่มือการจัดการเรี ยนรู ้สิทธิ มนุ ษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุ รกิจ
ภาคการศึ ก ษา และภาคประชาสั ง คม โดยมี น ายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ นประธานเปิ ด
การสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
นายวัส ติ งสมิ ต ร ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ กล่ า วถึ ง ที่ ม าและวัต ถุ ป ระสงค์
ของการจัดงานสรุ ปว่า การส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นหลักการส าคัญที่ ถูกบรรจุไว้ในพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนทุกฉบับ โดยสหประชาชาติ มุ่งหวังให้ประชาคมโลกร่ วมกันส่ งเสริ มการศึกษา
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนให้แก่ ทุกคน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา สื่ อมวลชน รวมทั้งกลุ่ ม
เปราะบางที่ เสี่ ย งต่ อการถู ก ละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กสม. ชุ ดปั จจุ บ นั จึ ง ได้แต่ งตั้งคณะอนุ ก รรมการและ
คณะทางานด้านส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนเพื่อพัฒนางานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนศึกษา โดยในระหว่างปี
2560 – 2562 คณะอนุ ก รรมการและคณะท างานฯ ได้ ด าเนิ น การอย่ า งมี ส่ วนร่ ว มกั บ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนศึกษา หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ครู อาจารย์ และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยได้จ ัดท าหลัก สู ต รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ กลุ่ ม เป้ าหมายต่ า ง ๆ ได้แ ก่
บุคลากรภาครัฐ ทั้งในภาคการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม ภาคธุ รกิจ นักบริ หารระดับสู ง นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป และจัดทาคู่มื อการจัดการเรี ยนรู ้ สิท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาสาหรับ การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
เพื่ อให้ครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสิ ท ธิ มนุ ษยชน
ส าหรั บ นัก เรี ย น 5 ช่ วงชั้น ได้แ ก่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึ ก ษาตอนต้น และตอนปลาย ไปจนถึ งระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดสั ม มนาในวันนี้ นอกจากจะเป็ นการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์
หลักสู ตรและคู่มือแล้ว ยังเป็ นโอกาสในการส่ งมอบเอกสารดังกล่าวไปยังทุกภาคส่ วนของสังคมซึ่ งถือเป็ น
ก้าวแรกของการขับเคลื่อนสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบในสังคมไทย
นายวิษณุ เครื องาม รองนายกรั ฐมนตรี ในฐานะผูแ้ ทนนายกรัฐมนตรี กล่ าวเปิ ดการสัมมนาและ
กล่าวปาฐกถานาในหัวข้อ “สิ ทธิ มนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) กับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(SDGs) ในสังคมไทย” มีสาระสาคัญ ดังนี้

รองนายกรั ฐ มนตรี กล่ า วถึ ง สิ ทธิ มนุ ษยชน ว่ า เป็ นสิ ทธิ ของมนุ ษย์ ที่ ทุ กคน มี ม าแต่ เกิ ด
โดยไม่ จาเป็ นต้องมี ก ฎหมายมารองรับ เป็ นสิ ท ธิ ที่ มี คู่ ก ับ ความเป็ นมนุ ษ ย์ โดยไม่ ค านึ งถึ ง เพศ เชื้ อชาติ
ศาสนา อาชี พ และความแตกต่างใด ๆ ในทางกายภาพหรื อสถานะทางสังคม ไม่ ว่าจะยากดี มีจน ซึ่ งรัฐมี
หน้าที่ตอ้ งส่ งเสริ มและคุม้ ครองบุคคลให้เกิดความเป็ นธรรม หากทาให้ทุกคนได้รับทราบและเข้าใจความสาคัญ
ของสิ ทธิมนุษยชน ทุกคนก็จะเกิดความหวงแหน ไม่ยอมให้ผใู ้ ดมาพรากเอาไปได้
การจัดท าหลัก สู ตรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจึ งมี ค วามส าคัญ อย่างยิ่ง การที่ คณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
แห่ งชาติ ได้จดั ท า “คู่ มื อการจัดการเรี ยนรู ้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน” ขึ้ นเฉพาะ
หากนาเข้าสู่ สถาบันการศึกษาซึ่ งอยูใ่ นการกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิ การ ก็จะครอบคลุ มถึ งนักเรี ยน
3,000,000 คนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 400,000 คน โดยเฉพาะเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามส าคัญ อย่างยิ่ ง
เป็ นการวางรากฐานสาคัญให้เด็กรู ้จกั สิ ทธิ เข้าใจสิ ทธิ และไม่ละเมิดสิ ทธิ
สาหรับ “หลักสู ตรสิ ทธิ มนุ ษยชนศึ กษาสาหรับกลุ่ มเป้ าหมายที่ หลากหลาย” ทั้งหลักสู ตรสาหรับ
บุคลากรในกระบวนการยุติกรรม หลักสู ตรสาหรั บภาคธุ รกิ จ และหลักสู ตรสาหรับ ผูบ้ ริ หารระดับสู งนั้น
ล้วนมีความสาคัญ เพราะสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ (a lifelong process) ของคน
ทุกคน ที่จาเป็ นต้องมีท้ งั องค์ความรู้ การนาไปปฏิบตั ิจริ ง แล้วจึงจะเกิดปั ญญา
รองนายกรัฐมนตรี วษิ ณุ กล่าวในตอนท้ายว่า หากพิจารณาเป้ าหมาย 17 ข้อของเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้
ให้ ค ามั่ น ร่ วมกั น ว่ า จะก้ า วไปให้ ถึ ง เป้ าหมายภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ล้ ว นมี ฐ านของ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเกี่ ยวข้องอยู่ในทุ กเป้ าหมายทั้งสิ้ น และประเทศไทยยังมี เวลาอีก 10 ปี ที่ จะมุ่ งสู่ เป้ าหมาย
ดังกล่าว หลักสู ตรสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาจะช่วยให้ประเทศได้บรรลุเป้ าหมาย SDGs ได้
ในนามของรัฐบาลและ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติที่
ได้ จัดทา “หลักสู ตรสิ ทธิมนุ ษยชนศึ กษาสาหรั บกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย” และ “คู่มือการจัดการเรี ยนรู้
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน” และจั ด งานสั ม มนาวั น นี้ รวมทั้ ง คณะทู ต านุ ทู ต
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี ช่วยว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่ วนต่ าง ๆ ที่ให้ การสนับสนุน
และได้ ม ารั บหลักสู ตรเพื่อนาไปใช้ เผยแพร่ ในองค์ กรต่ อไป และยินดีเป็ นอย่ างยิ่งที่กระบวนการส่ งเสริ ม
สิ ทธิมนุษยชนศึกษาทีจ่ ะเริ่มต้ นจากระบบการศึกษา ด้ วยหวังว่ าจะสามารถแผ่ ซ่านหลักสิ ทธิมนุษยชนไปสู่
สั งคมในทุกภาคส่ วน และขยายการมีส่วนร่ วมในการทาหน้ าที่ส่งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนต่ อไป
เพราะเราทุกคนต่ างมีสิทธิและมีหน้ าที่ในการเคารพสิ ทธิมนุ ษยชนต่ อผู้อื่น ซึ่ งจะทาให้ สังคมได้ อยู่ร่วมกัน
ฉันมิตรและมีสันติ เพือ่ ให้ สังคมเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยัง่ ยืน
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หลัง จากนั้น นายวิษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี ได้เป็ นประธานในพิ ธี ส่ ง มอบหลัก สู ต ร
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนศึ กษาสาหรั บ กลุ่ มเป้ าหมายที่ หลากหลายและคู่ มือการจัดการเรี ยนรู ้ สิ ท ธิ ม นุ ษยชนศึ ก ษา
สาหรั บการศึ กษาขั้นพื้นฐานให้แก่ กระทรวงศึกษาธิ การ หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม องค์กรภาค
ประชาชนและภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษา สถาบัน พระปกเกล้า และส านั ก งานคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และนางประกายรัตน์
ต้นธี รวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติเป็ นสักขีพยาน จากนั้นมีการเปิ ดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็ น
เพื่ อขับ เคลื่ อนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาด้วยคู่มื อการจัดการเรี ย นรู ้ ฯ และหลัก สู ตรด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่าง ๆ
ที่ทุกภาคส่ วนได้รับมอบ และพิธีมอบเกี ยรติ บตั รให้แก่คณะทางานจัดทาคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ เพื่อเป็ น
เกียรติที่ได้ร่วมกันจัดทาเอกสารด้านสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาอันเป็ นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของไทย
ในการนี้ นางประกายรั ต น์ ต้ น ธี ร วงศ์ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในฐานะประธาน
คณะทางานด้านส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน กล่าวปิ ดการสัมมนาว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการในวันนี้
ถือเป็ นการส่ งสัญญาณอย่างแรงกล้าของทุกภาคส่ วนในการขับเคลื่อนสิ ทธิ มนุ ษยชนศึกษาอย่างเป็ นระบบ
ในสั ง คมไทย โดยต่ อ จากนี้ กสม. จะเร่ ง ขยายผลการด าเนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาไป
สถานศึ ก ษา ครู อาจารย์ รวมถึ ง เด็ก และเยาวชนทั่วประเทศผ่านความร่ วมมื อ กับ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิ ทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาคของ กสม. ทั้ง 6 แห่ ง พร้อมกันนี้ กสม. ได้จดั ทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การส่ งเสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษยชนไปยังคณะรั ฐมนตรี ให้สนับ สนุ นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องนาหลักสู ตรและคู่ มื อ
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อร่ วมกันส่ งเสริ มการศึกษาเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนต่อไป

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
13 มกราคม 2563
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