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 บทความเรื่อง  เล็กๆนอยๆกับการเลือกตัง้ทั่วไปของสหรัฐอเมริกา 
 บทความเรื่อง  ประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม 
 บทความเรื่อง  วันประชาธิปไตยสากล 
 บทความเรื่อง  วันสากลเพื่อกําจัดความรุนแรงตอสตรี 
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 บทความเรื่อง  สมาคมอาเซี่ยน-ประเทศไทย 
 บทความเรื่อง  สรุปผลงานของวุฒิสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 บทความเรื่อง  สรุปผลงานของวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 









(ต่อจากฉบับที่แล้ว) 

โดย	 พิเชษฐ์	กิติสิน	
	 ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ			
	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	

บทความพิเศษ

นับตั้งแต่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๙๑	ได้มีการประชุมสมัชชามาแล้ว	รวม	๔	ครั้ง	ดังนี้	

สมัชชา ครั้งที่ ๑	 รัฐสภาสาธารณรัฐชิลีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเมื่อเดือนมกราคม	 ค.ศ.	 ๑๙๙๔	ที่เมือง	Valparaiso	 มีผู้ร่วมประชุม	
จำนวน	๑๔๖	คน	จาก	๕๕	ประเทศ	โดยสมเด็จพระราชาธิบดีของสวีเดน	His Majesty King Carl XVI Gustaf ปัจจุบันทรงเป็น	ประธาน
กิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการมูลนิธิลูกเสือโลก (Honorary Chairman of World Scout Foundation Board)	 ได้ทรงเสด็จ
พระราชดำเนินร่วมการประชุมสมัชชา	ครั้งที่	๑	และมี	ฯพณฯ	ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์	Fidel V. Ramos	(ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์	คนที่	๑๒	
ดำรงตำแหน่งระหว่าง	๓๐	มิถุนายน	ค.ศ.	๑๙๙๒	ถึง	๓๐	มิถุนายน	ค.ศ.	๑๙๙๘	เป็นผู้ให้ความสำคัญและอุทิศเวลาให้กับลูกเสือมาโดยตลอด)	
ได้ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย	 ผลการประชุมได้มีประกาศ	“Commitment of Valparaiso”	 มีสาระสำคัญให้รัฐสภาประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติ	๖	ประการ	เพื่อเยาวชนของโลก	ดังนี้	

•	 ให้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อจัดให้มีการสนทนาอย่างยั่งยืนระหว่างเยาวชนกับสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติเพื่อรับฟังสิ่งที่		
	 เยาวชนต้องการจะบอกกับสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติ	 และให้เยาวชนได้มีส่วนเข้าไปรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา		
	 ในประเทศของตน	

•	 ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเยาวชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 สุขภาพ	 การจ้างงาน	 และ		
	 การรักษาสิ่งแวดล้อม	

•	 ให้มีการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการจัดให้มีการมีส่วนร่วมของเยาวชน	 และสนับสนุนให้องค์กรระดับท้องถิ่นและระดับชาติ			
	 ได้ร่วมกันดำเนินการในเรื่องดังกล่าว	

•	 ส่งเสริมให้มีการศึกษานอกระบบและให้มีการออกกฎหมาย	เพื่อพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในภาพรวม	
•	 ให้พยายามใช้เครื่องมือด้านนิติบัญญัติเท่าที่มีอยู่	 ทำให้นโยบายด้านเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญของรัฐ	 เพื่อให้มีการกำหนดความสำคัญ			

	 ทรัพยากร	และความมีเสถียรภาพให้แก่เยาวชน	
•	 ใหต้อ่สูเ้พือ่ใหม้กีารกระจายทรพัยากรอยา่งเทา่เทยีมกนัมากขึน้ระหวา่งเยาวชน	องคก์รตวัแทนเยาวชน	และองคก์รของรฐัทีร่บัผดิชอบ		

	 ในการดำเนินนโยบายที่มีผลกระทบต่อเยาวชน	

สมัชชา ครั้งที่ ๒	 รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเมื่อเดือนสิงหาคม	 ค.ศ.	 ๑๙๙๗	ณ	 กรุงมะนิลา	 มีผู้ร่วมประชุม	
จำนวน	๒๐๐	คน	จาก	๔๑	ประเทศ	โดย	ฯพณฯ	ประธานาธบิด	ีFidel V. Ramos	เปน็ประธานเปดิการประชมุและรว่มประชมุสมชัชาครัง้นีด้ว้ย	
ผลการประชุมได้มีประกาศ	“Manila Declaration”	 มีสาระสำคัญให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างหลักความประพฤติและ
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน	 อนึ่ง	 ที่ประชุมสมัชชา	 ครั้งที่	 ๒	 ยังได้เห็นชอบให้	Hon. Kim Chong-Hoh	 (รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐ
เกาหลี)	 ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกคนแรกที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง	 “ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก” 
(Founder and President Emeritus of WSPU)	 และเลือกตั้ง	Professor Aleksander Luczak	 (โปแลนด์)	 ดำรงตำแหน่งประธาน		
คนใหม่ของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก		

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
(WORLD SCOUT 
PARLIAMENTARY 
UNION - WSPU) 
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สมัชชา ครั้งที่ ๓	รัฐสภาสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเมื่อวันที่	๒๓	-	๒๘	สิงหาคม	
ค.ศ.	๒๐๐๐	ที่กรุงวอซอร์	มีผู้ร่วมประชมุ	จำนวน	๑๗๐	คน	จาก	๔๑	ประเทศ	โดย	ฯพณฯ	ประธานาธบิด	ี
Aleksander Kwasniewski	 เป็นประธานเปิดประชุมสมัชชา	 ครั้งที่	 ๓	 ภายใต้หัวข้อประชุมว่า			
“การทำงานกับเยาวชนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” (Acting with Youth in a Changing Society)	
ผลการประชุมตามข้อมติต่างๆ	 เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งหลายในการกำหนดนโยบายแห่งชาติระยะยาวตาม
ความต้องการของเยาวชน	 นอกจากนี้	 ได้เลือกตั้ง	 Hon. Tarek El Gendy (อียิปต์)	 ดำรงตำแหน่ง
ประธานสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลกคนใหม	่และยงัไดเ้หน็ชอบใหส้ำนกัเลขาธกิารของสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก
ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ต่อไป	

สมชัชา ครัง้ที ่๔	รฐัสภาสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิตเ์ปน็เจา้ภาพจดัประชมุเมือ่เดอืนธนัวาคม	ค.ศ.	๒๐๐๓	
ที่กรุงไคโร	 มีผู้ร่วมประชุม	 จำนวน	 ๑๑๓	 คน	 จาก	 ๔๔	 ประเทศ	 โดยมี	 ฯพณฯ	ประธานาธิบดี	A.V.M. 

Ahmed Abd Ellatif	 เป็นประธานเปิดประชุมสมัชชา	ครั้งที่	๔	ผลการประชมุตามขอ้มตเิกีย่วขอ้งกบัเรือ่งตา่งๆ	ประกอบดว้ย	๑)	การรว่มกนั
ทางวฒันธรรม	 เพือ่เพิม่การยอมรบัซึง่กันและกนั	 ๒)	 การมนีโยบายด้านเยาวชนของชาติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสันติ	 ๓)	 การมีการสนทนา
ระหว่างศาสนาเพื่อการศึกษาด้านสันติภาพ	๔)	การให้การสนับสนุนองค์กรลูกเสือแห่งชาติของสมาชิกรัฐสภา	และ	๕)	การให้การสนับสนุนการ
ฉลองครบรอบ	๑๐๐	ปี	ลูกเสือโลก	ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๗	ของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก		

นอกจากนี้	 ที่ประชุมยังได้เลือกตั้ง	Hon. Abdourahmane Sow	 (เซเนกัล)	 ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกคนใหม่	
โดยมีนาย	Ryszard Paclawski	(โปแลนด์)	ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกต่อไป	

สมัชชา ครั้งที่ ๕	 รัฐสภาสาธารณรัฐเซเนกัลได้รับเลือกจากสมัชชา	ครั้งที่	๔	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชา	ครั้งที่	๕	ซึ่งกำหนดมีขึ้น	
ระหว่างวันที่	 ๒๗	 -	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 ๒๐๐๖	 ปรากฏว่า	 ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเซเนกัล	Pape Diop	 ได้มีหนังสือลงวันที่	 ๑๖	
พฤศจกิายน	ค.ศ.	๒๐๐๖	แจง้ไปยงัประธานรฐัสภาของประเทศสมาชกิสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก	วา่ขอเลือ่นการประชมุสมชัชา	ครัง้ที	่๕	ออกไป
ในเดือนมีนาคม	ค.ศ.	๒๐๐๗	และนาย	Eduardo Missoni	เลขาธิการองค์การลูกเสือโลก	ก็ได้มีหนังสือลงวันที่	๒๐	พฤศจิกายน	ค.ศ.	๒๐๐๖	
แจ้งไปยังผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมสมัชชา	 ครั้งที่	 ๕	 ด้วยเช่นกันว่า	 ในฐานะเลขาธิการขององค์การลูกเสือโลกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่		
ไม่คาดคิดที่ทางเจ้าภาพได้เลื่อนจัดประชุมออกไป	และคณะกรรมาธิการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไป		

ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๐	สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	มีประเทศสมาชิกจากทั่วทั้ง	๖	ภูมิภาค	ขององค์การลูกเสือโลก	ประกอบด้วย	
๑) ภาคพื้นยุโรป (Europe)	มีประเทศสมาชิก	๒๕	ประเทศ	(องค์การลูกเสือโลก	มีประเทศสมาชิก	๔๐	ประเทศ)		
๒) ภาคพื้นยูเรเซีย (Eurasia)	มีประเทศสมาชิก	๗	ประเทศ	(องค์การลูกเสือโลก	มีประเทศสมาชิก	๗	ประเทศ)	
๓) ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา (Interamerica)	มีประเทศสมาชิก	๒๒	ประเทศ	(องค์การลูกเสือโลก	มีประเทศสมาชิก	๓๒	ประเทศ)	
๔) ภาคพื้นอาหรับ (Arab) มีประเทศสมาชิก	๘	ประเทศ	(องค์การลูกเสือโลก	มีประเทศสมาชิก	๑๗	ประเทศ)		
๕) ภาคพื้นอาฟริกา (Africa)	มีประเทศสมาชิก	๑๖	ประเทศ	(องค์การลูกเสือโลก	มีประเทศสมาชิก	๓๕	ประเทศ)	
๖) ภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific)	 มีประเทศสมาชิก	๑๓	ประเทศ	 รวมประเทศไทย	 (องค์การลูกเสือโลก	มีประเทศสมาชิก			

๒๓	ประเทศ	รวมประเทศไทย)	

สำหรับคณะกรรมาธิการบริหารของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกที่ได้รับเลือกตั้งจากสมัชชา	 ครั้งที่	 ๔	 (เป็นการประชุมสมัชชาครั้งหลังสุด)	
เพื่อดำรงตำแหน่ง	ระหว่างปี	ค.ศ.	๒๐๐๓	-	๒๐๐๖	ประกอบด้วย	

๑.	Mr.	Abdourahmane	Sow	(เซเนกัล)	 ประธาน	
๒.	Mr.	Benbraham	Noureddine	(แอลจีเรีย)	 รองประธาน	
๓.	Mr.	Harry	Quick	(ออสเตรเลีย)	 รองประธาน	
๔.	Mr.	Toshitsugu	Saito	(ญี่ปุ่น)	 เหรัญญิก	
๕.	Mr.	Vahan	Hovhannesyan	(อาร์เมเนีย)	 กรรมาธิการบริหาร	
๖.	Mr.	Hector	Larios	(เม็กซิโก)	 กรรมาธิการบริหาร	
๗.	Mr.	Cristian	Husmak	Pehrsson	(สวีเดน)	 กรรมาธิการบริหาร	
๘.	Mr.	Doutem	Teyeb	Ezzeddine	(ตูนีเซีย)	 กรรมาธิการบริหาร	
๙.	Mr.	Kebba	E.A.	Touray	(แกมเบีย)	 กรรมาธิการบริหาร	
๑๐.	Mr.	Kim	Chong-Hoh	(สาธารณรัฐเกาหลี)	 ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้ง	
๑๑.	Mr.	Jacques	Moreillon	(สวิตเซอร์แลนด์)	 ผู้แทนองค์การลูกเสือโลก		
๑๒.	Mr.	Ryszard	Paclawski	(โปแลนด์)	 เลขาธิการ		

สำหรับรัฐสภาไทยกับสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 จากการสอบถามอดีตสมาชิกรัฐสภา	 ผู้เรียบเรียงทราบว่า	 เคยมีสมาชิกวุฒิสภา		
จากประเทศไทยได้ไปร่วมกิจกรรมของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	จำนวน	๒	คน	ได้แก่	พลตำรวจโท สมควร หริกุล	และ	นายสมชัย วุฒิปรีชา	
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แต่ไม่ปรากฏเอกสารเพื่อสืบค้นได้	 และจากการประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	สำนักงานเลขาธิการสภา		
ผู้แทนราษฎร	 และสืบค้นจากสำเนาเอกสารของสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	 ปรากฏว่า	 ในการประชุมสมัชชา	 ครั้งที่	 ๔	 ของสหภาพ
ลูกเสือรัฐสภาโลก	ณ	กรุงไคโร	เมื่อปี	ค.ศ.	๒๐๐๓	มีสมาชิกรัฐสภาไทย	จำนวน	๒	คน	ได้แก่	นางลลิตา ฤกษ์สำราญ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรีและผู้สูงอายุ	และร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ	สมาชิกวุฒิสภา	เป็นผู้แทน	

ในการประชุมสมัชชาครั้งนี	้ นางลลิตา	 ฤกษ์สำราญ	 ได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมถึงความเป็นมาและ		
การดำเนินกิจกรรมลูกเสือในประเทศไทยหลังจากที่	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรง
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย	 เมื่อวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๑)	 จนถึงปัจจุบันมี	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	ทรงเป็น	“พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ”	รวมทั้ง
ได้กล่าวถึงการจัดตั้งและดำเนินงานของ	“ลูกเสือชาวบ้าน” (Adult Scouting)	 ในประเทศไทย	 และ
ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้ง	“ชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย” (Thai Scout Parliamentary Association 
หรือ TSPA)	ในรัฐสภาของประเทศไทย	โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินกิจการของชมรม	ดังนี้	

-	 เพื่อร่วมกันจรรโลงคำปฏิญญาของลูกเสือ	 และปฏิบัติตามกฎของลูกเสือโดยยึดถือรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงวัฒนาสืบต่อไป		

-	 เพื่อประสานความรักสามัคคีปรองดองระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาและบุคคลภายนอก	 โดยไม่คำนึงถึงพรรค
หรือกลุ่ม	ด้วยความบริสุทธิ์ใจ	จริงใจต่อส่วนรวมและมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ	

-	 เพื่อร่วมกันส่งเสริม	 สนับสนุน	 ประสานงานกับคณะลูกเสือแห่งชาติ	 สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 และลูกเสือรัฐสภาของประเทศต่างๆ			
ในการดำเนินกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการลูกเสือ	

-	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพสมบูรณ์	พร้อมเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติต่อไป	
-	 เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ	และภาคเอกชน	ตามวิถีทางของลูกเสือให้เป็นพลังพัฒนาเชิงสร้างสรรค์	
-	 เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันในการรักษาศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดล้อม	

บทความนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ว่ากิจการลูกเสือได้รับความสนใจจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาของประเทศต่างๆ	 ทั้งที่เคยเป็น
ลูกเสือในสมัยเด็กและหรือยังเป็นลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน	 ด้วยการรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือขึ้นในรัฐสภาแต่ละประเทศ			
เพื่อให้การสนับสนุนด้านนิติบัญญัติและด้านงบประมาณเพื่อกิจการลูกเสือของประเทศตน	และต่อมาได้ร่วมมือกันจัดตั้งเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศขึ้น	ภายใต้ชื่อว่าสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	ที่มีการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและเป็นที่ยอมรับจากองค์การลูกเสือโลก	และด้วยอุดมการณ์
ของลูกเสือที่ว่า	“ลูกเสือมีเกียรติเป็นมิตรกับทุกคน”	 และคติพจน์ของลูกเสือไทยที่ว่า	“เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”	 น่าจะช่วยสนับสนุนสมาชิก
รัฐสภาทั้งหลายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการ	“รู้รักสามัคคี”	เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป		

ทั้งนี้	หวังว่า	สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๙๑	จะเป็นองค์การระหว่างประเทศของสมาชิกรัฐสภาอีกองค์กรหนึ่ง
ที่เป็นเวทีระหว่างประเทศเพื่อการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากทุกมุมโลก	 นอกเหนือจากสหภาพรัฐสภา		
ที่ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๘๘๙	และปัจจุบันได้รับการยอมรับจากสมัชชาสหประชาชาติว่าเป็นองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ	

ข้อมูลอ้างอิง 
 - ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ 

 ๑. www.scout.org/index.php/en/about_scouting/partners/  

  parliamentarian... 

 ๒. www.scout.org/en/our_organization/governance/constitution/  

  constiuti... 

 ๓. www.scout.org/en/about_scouting/partners/parliamentarians  

 ๔. www.scout.org/en/about_scouting/partners/parliamentarians/  

  wspu//world_scout_parli... 

 ๕. www.scout.org/en/about_scouting/facts_figures/history/  

  milestones_of_world_scouting 

 ๖. www.pscout.or.kr/english/wspu_history.asp 

 ๗. www.pscout.or.kr/english/wspu_overview.asp 

 ๘. www.scoutthailand.org/scout.page/?id=01&1=25 

 ๙. www.scoutthailand.org/scout.page/?id=01&1=58 

 ๑๐. http://images.google.co.th/images?ndsp=20&hl=th&um=1&q=  

  scout+logo&st... 

 ๑๑. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powel,_1st_Baron_   

  Baden-Powell 

 ๑๒. http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Scout_(United_Kingdom) 

 ๑๓. http://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Scout_Organization_   

  of _Thailand 

 ๑๔. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thaitrim_color.png 

 - สำเนาหนังสือของเลขาธิการองค์การลูกเสือโลก ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน   

  ๒๐๐๖ เรื่อง เจ้าภาพเลื่อนจัดประชุมสมัชชา ครั้งที ่ ๕ ของสหภาพลูกเสือ  

  รฐัสภาโลก 

 - สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาลูกเสือโลก   

  ครั้งที ่ ๔ ลงวนัที ่ - มนีาคม ๒๕๔๗ จากสำนกัองคก์ารรฐัสภาระหวา่งประเทศ   

  สำนกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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วันสากลเพื่อการกําจัดความรุนแรงตอสตรี 
                                                                                              

        โดย  นายพิเชษฐ กิติสิน 
        ที่ปรึกษาดานตางประเทศ 

        สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
 
 
 

 
   

 
สหประชาชาติในคราวประชุมสมัชชา สมัยที่ ๕๔ ไดใหความเห็นชอบขอมติที่ 

๕๔/๑๓๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เปน “วันสากล

เพื่อการกําจัดความรุนแรงตอสตรี” (International Day for the Elimination of Violence 

against Women) และสหภาพรัฐสภาในคราวประชุมสมัชชา สมัยที่ ๑๑๔ เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ก็ไดใหความเห็นชอบเปนเอกฉันทกับขอมติเร่ือง        

“ทําอยางไรใหรัฐ สภาสามารถสนับสนุนแนวทางที ่มีป ร ะสิท ธิภ าพ เพื ่อตอสู กับ

ความรุนแรงที่มีตอสตรี ในทุกรูปแบบ”  (How Parliaments can and must Promote 

Effective Ways of Combating Violence against Women in All Fields)  โดยขอมติดังกลาวใน   

ยอหนาปฏิบัติการ (Operative paragraph) ที่  ๖ ไดเรียกรองรัฐบาล รัฐสภา และองคกรภาคอื่นที่

ไมใชรัฐบาล ใหจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหาความรุนแรงที่

มีตอสตรี รวมทั้ง สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมวันสากลเพื่อการกําจัดความรุนแรงตอสตรีในวันที่ 

๒๕ พฤศจิกายน ของแตละป 
 
  ตามรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติในการรณรงคเพ่ือการกําจัดความรุนแรง

ตอสตรีเม่ือปที่ผานมาสรุปไดวาสถิติความรุนแรงตอสตรีเปนภาพสะทอนมหันตภัยรายประการ

หนึ่งและปรากฏวามีสตรีจํานวนมากจากทุกมุมของโลกตามอัตราสวนหนึ่งในสองคนที่มี

ประสบการณไดรับความรุนแรงจากคูของตนและก็ยังมีสตรีอีกจํานวนมากเชนกันตามอัตราสวน

หนึ่งในหาคนที่มีประสบการณความรุนแรงจากการประทุษรายทางเพศ ทั้งนี้ จํานวนเหยื่อการคา

มนุษยมากกวา ๘๐% เปนสตรี และมีสตรีอีกจํานวนถึง ๑๓๐ ลานคน ไดถูกทํารายจนเกิดความ

พิการทั้งทางจิตใจและรางกาย 

 
ปจจุบันความรุนแรงตอสตรียังคงเปนประเด็นหลักในวาระการประชุมระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชนและเปนปญหาระหวางประเทศปญหาหนึ่งที่มีความแตกตางกันในเรื่อง



ขอบเขตและลักษณะของประเทศหนึ่งที่แตกตางกันในอีกประเทศหนึ่ง ความรุนแรงไดเกิดข้ึน

ภายใตบริบทอันกวางขวางจากพื้นฐานการเลือกปฏิบัติทางเพศและความไมเสมอภาคระหวางเพศ 
   

ความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงไดเกิดขึ้นหลายรูปแบบและไมมีขอจํากัดวาจะ

อยูในวัฒนธรรมใด ภูมิภาคหรือประเทศใด หรือเฉพาะสตรีกลุมหนึ่งกลุมใด และจากการประเมิน

พบวามีความเสียหายมหาศาลทั้งในทางสังคมและทางเศรษฐกิจ รวมถึง ยังเปนอุปสรรคตอการมี

สวนรวมของสตรีในเรื่องการพัฒนา เร่ืองสันติภาพความมั่นคงและเรื่องสิทธิมนุษยชน และยังเปน

ภัยรายแรงตอความสําเร็จตามเปาหมายของขอตกลงระหวางประเทศ เร่ือง สหัสวรรษเพื่อการ

พัฒนา ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดของสหประชาชาติวาดวยสหัสวรรษ “UN Millennium Summit” 
เมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรับรองประกาศปฏิญญาสหัสวรรษที่กําหนดใหมีการปฏิบัติตาม

เปาหมาย จํานวน ๘ ประการ ที่ตองใหเกิดผลสําเร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และเปาหมายประการ

ที่ ๓ ไดกําหนดไววา “สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและการมอบอํานาจแกสตรี” (Promote 

gender equality and empower women)     
   

การกําจัดความรุนแรงตอสตรีไมใชเปนความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 

หรือกลุมคนผูกระทํากลุมหนึ่งกลุมใด การกําจัดความรุนแรงแบบถอนรากถอนโคนจําเปนตอง

สรางความรับผิดชอบรวมกันใหทุกคนมีบทบาทเปนของตนเองและตองการความมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของทุกฝายทั้งบุรุษและสตรี ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว ผูแทนจาก

ภาครัฐบาล รัฐสภา ศาลยุติธรรม หนวยงานบังคับใชกฎหมาย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและ

องคการระหวางประเทศ  
 

  การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา สมัยที่ ๑๑๙ เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่    

นครเจนีวา ปรากฏวา สมาชิกรัฐสภา จํานวนกวา ๒๐๐ คน จากประมาณ ๗๐ ประเทศ ไดรวมกัน

ลงช่ือเพ่ือรณรงคและเรียกรองใหตอสูกับความรุนแรงตอสตรีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภ า ย ใตก า ร รณรงคข อ ง  “กองทุนพัฒนาแหง สหประชาชาติเพื ่อ สตรี” (United 

Nations Development Fund for Women – UNIFEW) ตามคําขวัญวา “ปฏิเสธความรุนแรงตอสตร”ี 

(NO to Violence against Women Campaign)  
 

  การชี้แจงความรุนแรงโดยปราศจากมุมมองที่เก่ียวของกับสตรีอยางกวางไกลและ

ความตองการหลักประกันการเคารพสิทธิพ้ืนฐานทั่วไปของสตรีจะเปนเร่ืองปราศจากความหวัง 

ทั้งนี้ นโยบาย กฎหมาย การพิจารณางบประมาณ เปนตน ลวนมีผลกระทบไมทางหนึ่งทางใดตอ

สตรี และมีแนวโนมเปนจุดออนสรางความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
 
  การโตตอบกับความรุนแรงตอสตรีควรไดกระทําอยางมีหลักการและเหตุผล ควร

ใหเปนเรื่องปองกันและคุมครอง ควรปรับใหเหมาะสมแกความชวยเหลือเหยื่อและควรสรางความ

เช่ือมั่นการคุมครองในอนาคต ความรุนแรงตอสตรีเปนเร่ืองทางอาญาที่ตองบากบั่นเฟนหา

ผูกระทําความผิดและนําเขาสูกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ควรตอตานการยกเวนโทษ  
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สหประชาชาติไดประกาศเปนทางการให วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เปน        

“วันสากลเพื่อการกําจัดความรุนแรงตอสตรี” มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ และครบ ๑๐ ปในปน้ี 

โดยใหมีการรณรงคภายใตหัวขอวา “ขอสัญญา – การกระทํา – ความตองการ: เราสามารถหยุด

ความรุนแรงตอสตรี” (Commit - Act – Demand: We CAN End Violence against Women)  
 
  สหภาพรัฐสภาเองก็ไดเชิญชวนใหรัฐสภาภาคีสมาชิกจาก ๑๕๓ ประเทศ ให

ความสําคัญเปนลําดับแรกในการดําเนินงานเพื่อกําจัดความรุนแรงตอสตรีภายใตคําขวัญวา    

“ไมมีความเสมอภาคระหวางเพศโดยปราศจากการกําจัดความรุนแรงตอสตรี” (No gender 

equality without halting violence against women) รวม ๖ ประการ ดังนี้   
 

๑)  ใหความเห็นชอบกฎหมายเพื่อการปฏิบัต ิ
                              (Adopt laws the work) 

              ๒)  สรางความมั่นใจวามีการปฏิบัตติามกฎหมาย 
                                                                 (Make sure they are implemented) 
              ๓)  ใหการศกึษาและการรับรู 
                                                                 (Educate and sensitize) 
 ๔)  สรางหุนสวน 
                                                 (Build partnership) 
 ๕)  แสดงเจตนารมณทางการเมืองที่มั่นคง 
                                                 (Show strong political will) 

  ๖)  จดัตั้งสถาบันที่มีกรอบอาํนาจหนาที่ชัดเจน  
                                                                 (Establish a sound institutional framework) 

  
ทั้งนี้ สหภาพรัฐสภาไดเสนอแนะใหรัฐสภาภาคีสมาชิกพิจารณาจัดกิจกรรม    

ตาง ๆ เพ่ือรวมเฉลิมฉลองวันสากลเพื่อการกําจัดความรุนแรงตอสตรีในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดแก 
 
๏  จัดอภิปรายเปนกรณีพิเศษในรัฐสภา เร่ือง ความรุนแรงตอสตรี รวมถึง 

มาตรการทางนิติบัญญัติและนโยบายตาง ๆ เพ่ือยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๏  ใหความเห็นชอบขอมติของรัฐสภาหรือการประกาศปฏิญญาเพื่อเปน

สัญลักษณของวันสากลเพื่อการกําจัดความรุนแรงตอสตรี 
๏  ใหมีการทบทวนระดับชาติทั้งเร่ืองความกาวหนาและความทาทายที่เปน

อุปสรรคในการกําจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองความรุนแรงบนพื้นฐานของ

เพศ 
๏  จัดสงคํารองเรียนไปยังสมาชิกเพ่ือใหมีการปฏิบัติตอความรุนแรงตอสตรี 
๏  จัดประชุมปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเรื่องความรุนแรงตอ

สตรีและมาตรการระดับชาติเพ่ือการกําจัดความรุนแรง 

 3 



๏  จัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อช้ีแจงความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบหรือ

ลักษณะประเภทของความรุนแรงที่ยังมีแพรหลายอยูในระดับชาติ 
 

 

 
ิเล็กทรอนิกสที่ใชประกอบการแปลและเรียบเรียง : เอกสารอ

 
•  http://www.un.org/womenwatch/daw/news/vawd.html 
•   http://www.undp.org/mdg/basics.shtml 
•   http://www.unifem.org/ 
•  http://www.ipu.org/conf-e/114/114-3.html 
•   http://www.ipu.org/wmn-e/vaw/campaign.html 
•   http://www.ipu.org/wmn-e/vaw/priorities.html 
•  http://www.ipu.org/wmn-e/vaw/day.html 
•  http://www.ipu.org/wmn-e/vaw/poster_en.html 
 
 
 
 

 4 





























บทความทางวิชาการ
เรื่อง สรุปผลงานของวุฒิสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒



บทความทางวิชาการ
เรื่อง สรุปผลงานของวุฒิสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒๕๔



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒ ๕๕

CONCLUDED WORKS OF THE SENATE

AT ITS GENERAL ORDINARY SESSION OF 
B.E. 2552 (2009) 1

1 by Phicheth Kitisin, Advisor on Foreign Affairs
Source Bureau of Parliamentary Proceedings, Secretariat of the Senate  *29 June 2009*

by Phicheth Kitisin
Advisor on Foreign Affairs



บทความทางวิชาการ
เรื่อง สรุปผลงานของวุฒิสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒๕๖



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒ ๕๗



บทความทางวิชาการ
เรื่อง สรุปผลงานของวุฒิสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒๕๘




