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ส�าหรับจ�านวนคนจนในประเทศไทยพบว่า มีจ�านวน 

ลดน้อยลงสวนทางกับตัวเลขรายได้เส้นความยากจนที่เพิ่มสูงขึ้น

ตามสภาวการณ์โลก โดยในปี 2531 ประเทศไทยมีคนจนมากถึง 

34.1 ล้านคน หรือร้อยละ 65.17 และลดลงตามล�าดับ กระทั่งปี  

2560 มคีนจนเหลอืเพยีง 5.3 ล้านคน หรอื ร้อยละ 7.87 อย่างไรกต็าม  

ปี 2561 ที่ผ ่านมา มีคนจนเพิ่มจ�านวนขึ้นเล็กน้อยเป็น  

6.68 ล้านคน หรอื ร้อยละ 9.85 ซึง่ส่วนหนึง่เป็นเพราะกลุม่คนจน

ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยคนยากจนส่วนใหญ่

ท�างานในภาคเกษตรกรรมและได้รับผลกระทบจากราคาสินค้า

เกษตรที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้คนจนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ใน 

ต่างจังหวัดมากกว่าเมืองใหญ่ ๆ ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วน

คนจนสงูสดุท่ีร้อยละ 14.26 รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  

และภาคเหนือที่ร้อยละ 13.30 และ 12.23 ตามล�าดับ 

รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุว่า ครัวเรือนยากจน

ประมาณ 1 ใน 3 ของไทยเข้าไม่ถึงน�้าด่ืมสะอาด ขณะที่การ

เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า น�้าประปา โทรศัพท์พื้นฐาน  

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ของครัวเรือนยากจนก็ยังอยู ่ในอัตราต�่า  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

การพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวนโยบายในการขจัดความยากจน

การท่ีคนจ�านวนไม่น้อยต้องประสบปัญหาความยากจน 

โดยมอีปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารพืน้ฐานหรอืไม่อาจเข้าถงึปัจจยั

สีอ่นัเป็นสิง่จ�าเป็นในการด�ารงชีวติ และได้รบัผลกระทบต่อเนือ่งใน

การขาดโอกาสทางการศึกษา การได้รับบริการสาธารณสุข ฯลฯ 

ตามมา เป็นปัญหาสังคมที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล�้าและไม่เท่า

เทียมกันของผู้คนต่อการเข้าถึงสิทธิข้ันพื้นฐานและการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ปัญหานี้ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศซ่ึงต้องอาศัย

ทรัพยากรคนที่มีความพร้อมและมีคุณภาพด้วย 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สถานการณ์ความยากจนในไทย

 เมื่อกล่าวถึง "ความยากจน" โดยทั่วไปจะหมายถึงความ

ยากจนด้านตัวเงิน (Monetary Poverty) หรือผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่า 

เส้นความยากจน ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (2558)  

ระบุว่า มีผู้คนมากกว่า 800 ล้านคนท่ัวโลกที่ต้องใช้ชีวิตด้วยเงิน

จ�านวนน้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์ต่อวัน (หรือราว 40 บาท) ส�าหรับ

ประเทศไทย รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลือ่มล�า้ 

ของประเทศไทยปี 2561 โดย ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ระบวุ่า ในปี 2531 เส้นความยากจนของ

ไทยอยู่ที่ 879 บาทต่อคนต่อเดือน ปี 2541 ขยับขึ้นมาที่ 1,533 

บาทต่อคนต่อเดือน ปี 2551 ขยับขึ้นมาท่ี 2,172 บาทต่อคน 

ต่อเดือน และล่าสุด ปี 2561 เส้นความยากจนอยู่ที่ 2,710 บาท 

ต่อคนต่อเดือน นั่นหมายความว่าคนไทยที่ยากจนในปัจจุบันคือ

ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 2,710 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยมีรายได้ 

ไม่เกินวันละ 90.3 บาท

“ความยากจน” 
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ชวนรับชม 9 คลิปสั้น 
“สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว”
สิทธิที่อยู่อาศัยกับความมั่นคงในชีวิต
ของคนจนเมืองมุมสะท้อน

ภาพกิจกรรม
นายกรัฐมนตรีเอธิโอเปีย 
คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
ประจำาปี 2562
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2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 “ความยากจน” เป็นปัจจัยส�าคัญที่ลิดรอน 
การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ องค์การสหประชาชาติจึงได้
ก�าหนดให้วันท่ี 17 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันยุติความ
ยากจนสากลเพื่อให้ทุกประเทศได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว และเมื่อปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้ 
ก�าหนด “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable  
Development Goals - SDGs) โดยมีเป้าหมายส�าคัญ
ประการแรก คือ “การขจัดความยากจน” มุมมองสิทธิ์ 
ฉบับน้ี จึงขอน�าเสนอสถานการณ์ความยากจนใน
ประ เทศไทย ตลอดจนแนว
นโยบายและโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐที่สอดรับเป้าหมาย 
SDGs เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน และบทความ
ในประเด็นสิทธิที่อยู ่อาศัย
กับความมั่นคงในชีวิตของ
คนจนเมือง
 นอกจากน้ี ขอเชิญผู ้อ ่านสแกน QR code  
เพื่อรับชมผลงานคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้ง 9 เรื่อง
จากการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน...  
เรือ่งรอบตวั” ปิดท้ายด้วยข่าวสารทีน่่าชืน่ชมในสงัคมโลก
จากการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจ�าปี  
2562 โดยนายอาบีย์ อาเหม็ด อาลี นายกรัฐมนตรี
เอธิโอเปียเป็นผู้คว้ารางวัลดังกล่าวจากผลงานการสร้าง
สันติภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์   
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายบุญเกื้อ สมนึก
 (รักษาการแทน)
รองเลขาธิการ : นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การนำาข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จำาเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อย่างไรก็ดี จากการตระหนักร่วมกันถึงความส�าคัญของ

ปัญหาดงักล่าวในระดบัสากล เมือ่ปี 2558 องค์การสหประชาชาติ

จึงได้ก�าหนด “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable 

Development Goals - SDGs) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี 

(2558 - 2573) ซ่ึงเป็นเสมือนพิมพ์เขียวในการพัฒนาชาติของ

นานาประเทศ ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักท่ีสอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายสองประการแรกที่ส�าคัญ คือ 

“การขจัดความยากจน” และ “ก�าจัดความหิวโหย” 

ประเทศไทยได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs มาเป็นหลักส�าคัญประการ

หนึ่งในการก�าหนดนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ โดยแนวทางการ

แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�า้ ปรากฏในแผนส�าคัญ

ของชาติหลายฉบับ เช่น 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 

2566) ในแผนย่อยด้านเศรษฐกิจและธุรกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจซึ่งช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับการ 

กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เช่น การก�าหนดมาตรการที่ช่วย

ให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึง 

และการก�าหนดมาตรการช่วยเหลือกลุ ่ม 

ผูด้้อยโอกาสในสงัคมเป็นพเิศษให้สามารถ

ประกอบอาชีพและแข่งขันในตลาดเสรี

กับกลุ่มอื่น ๆ ได้
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) มีจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักประเด็น

หนึ่ง คือ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าที่มุ่งเน้น 

การยกระดบัคณุภาพบรกิารทางสงัคมให้ทัว่ถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ด้านการศกึษาและสาธารณสขุ ขณะทีแ่ผนปฏริปูประเทศ (ประกาศ 

ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561) มีเป้าหมาย 

ด้านเศรษฐกิจประการหนึ่ง คือ การลดความเหลื่อมล�้าทาง

เศรษฐกิจของประชาชน และมเีป้าหมายหน่ึงด้านสงัคม คือ คนไทย

มหีลกัประกนัทางรายได้ทีเ่พยีงพอต่อการด�ารงชวีติอย่างมคีณุภาพ 

โครงการของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

 ในทางปฏบิติั การด�าเนินงานของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมล�้าเมื่อปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมา สศช.  

(2562) รายงานว่า รัฐบาลมีโครงการ/นโยบายที่ส�าคัญ เช่น  

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่า (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561) เฉลี่ย

ทั้งประเทศเท่ากับ 315.97 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โครงการ 

ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจฐานรากในพื้นท่ี พัฒนาทักษะและศักยภาพการผลิตให้

ชุมชน (หมูบ้่าน/ชมุชนละ 200,000 บาท) การส่งเสริมการออมภาค

ประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อให้ประชาชน 

มีหลักประกันชีวิตยามเกษียณ และโครงการพักช�าระหนี้ต้นเงิน

และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นต้น

ส�าหรับโครงการที่เป็นประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์

มากที่สุด คือ โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มี  

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ่ึงเป็นการบรรเทาค่าครองชีพของผู้มี

รายได้น้อยและการฝึกอบรมอาชีพ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการ

ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน (สศช., 2562) พบว่า ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.46 ของประชากร

ท้ังหมด โดยในจ�านวนนีค้นจนทีไ่ด้รบับตัรสวสัดกิารแห่งรฐัคดิเป็น 

สดัส่วนร้อยละ 15.53 ของผูท้ีไ่ด้รบับตัรสวสัดกิารท้ังหมด หรอืคดิเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 22.8 ของจ�านวนคนจน ข้อมูลข้างต้นสะท้อนว่า

ยังมคีนยากจนจ�านวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผู้ท่ีได้รับ

สทิธ ิพบว่า กลุ่มคนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิปานกลางจนถงึสงูทีส่ดุ

ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 33.4 

จากจ�านวนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด ข้อมูลข้างต้น

สะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวอาจต้องมีพิจารณาทบทวน

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้

เกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในการคัดกรองแทนเกณฑ์รายได้

ของแต่ละบคุคล เพ่ือให้โครงการบรรลตุามเป้าหมายเพือ่แก้ปัญหา

ความยากจนอย่างแท้จริง

สังคมผู้สูงวัย-เทคโนโลยีใหม่ ข้อท้าทายในการแก้ไขปัญหา

 ดังท่ีกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะมีจ�านวน

คนยากจนในภาพรวมลดลงตามล�าดับ และมีแนวนโยบายส�าคัญ

หลายฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า  

แต่ประชาชนจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในจังหวัด

ห่างไกลก็ยังต้องประสบกับปัญหาดังกล่าวท่ีกระทบต่อสิทธิขั้น 

พืน้ฐาน โดยในอนาคตอนัใกล้นีค้วามรนุแรงของปัญหาความยากจน

อาจมแีนวโน้มเพิม่สงูจากข้อท้าทายต่าง ๆ  เช่น  การเปลีย่นแปลง

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย เนื่องจากวัยท�างานจะต้อง

รับภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ขณะที่ต้อง

เก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณ ท�าให้วัยแรงงานรับภาระเพิ่มขึ้นกว่า

วัยแรงงานในรุ่นก่อนหน้า  และปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่ท�าให้แรงงานจ�าเป็นต้องเพิ่มทักษะหรือมีทักษะใหม่ 

ที่เพียงพอเพื่อท�างานร่วมกับเทคโนโลยี ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่

กว่าร้อยละ 50 มกีารศกึษาต�า่กว่ามัธยมศกึษาตอนต้น และแรงงาน 

ประมาณร้อยละ 31 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อาจไม่สามารถปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทัน จึงอาจเกิดเป็นช่องว่าง 

ของโอกาสทีไ่ม่น�าไปสูก่ารมรีายได้หรอืมคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ (สศช., 

2562) 

 การพฒันาคน คอื การพฒันาชาต ิถ้าทรพัยากรส�าคญั

ของชาติยังไม่อิ่มท้องและยากไร้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ประเทศก็ยงัคงห่างไกล แม้การขจดัความยากจนให้หมดส้ินอาจ

เป็นได้ยาก แต่ปัญหาความยากจนเป็นเรือ่งส�าคัญทีร่ฐัและสงัคม

ต้องช่วยกนัแก้ไขและไม่ทอดทิง้ใครไว้เบือ้งหลงั ทัง้นี ้เพือ่ให้ทกุคน

ได้มีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
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4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญรับชมผลงานคลิปสั้น 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของทีมนิสิต นักศึกษา และทีมประชาชนประชาชนท่ัวไปท่ีได้รับ
รางวัลจากการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” หรือ Human 
Rights are All Around ประจ�าปี 2562 ซึ่งแต่ละเรื่องราวได้แบ่งปันมุมมองต่อเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

พลเมอืงไร้สัญชาต ิและไร้ตวัตน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มมีากกว่า 10,000 คน  
และยังมีคนไทยไร้สัญชาตินอกระบบอีกหลายหมื่นคนที่ถูกทิ้งไว้ต่างแดน  
โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม ซึ่งเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย จนถูก
เรียกว่า “คนไทยต้มย�ากุ้ง” หลายครอบครัวต้องประสบปัญหาลูกไร้พ่อ  
เด็กไร้การศึกษา และไม่อาจเข้าถึงสิทธิพึ่งได้จากรัฐตามสิทธิของคนไทย 
ต่อมาเมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจงึมพีระราชด�ารสัให้
หน่วยงานต่าง ๆ  เข้ามาช่วยเหลือ จนปัจจุบัน มีคนไทยได้รับการตรวจ DNA 
และรับรองสิทธิความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับบุคคลที่มีสัญชาติไทยแล้ว 
1,000 คน และเตรียมขยายการรับรองสิทธิเพิ่มเติมในอนาคต

“เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่ร่วมลงทุนโดย
บรษิทัสญัชาตไิทย เมยีนมา และญีปุ่น่ โดยท่ีผ่านมา รฐับาลไทยได้อนุมัติ
เงินกู้จ�านวน 4,500 ล้านบาท ให้กับเมียนมาในการสร้างถนนเชื่อมพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษทวายมาถึงด่านพุน�้าร้อนของไทย โดยเชื่อว่า “ทวาย” 
คือ ประตูส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้ง
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การขนส่งสินค้าทางทะเล รวม
ไปถึงการจ้างแรงงานในราคาถูก คลิปสั้นเรื่องนี้ ถ่ายทอดแง่มุมด้านหนึ่ง 
ทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงความเดือดร้อนของประชาชนรอบพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พิเศษทวายที่ถูกละเลยจากการพัฒนาที่ไม่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และ 
ส่งผลกระทบต่อคนท้องถิ่น 

“สิทธิมนุษยชน” รายล้อมรอบตัวเราและคนรอบข้าง แต่เมื่อ 
ต่างคนต่างถอืสิทธติน การกระทบกระทัง่และละเมดิสิทธกินัย่อม
เกดิขึน้ได้ การถ้อยทถ้ีอยอาศยั มีน�า้ใจ และให้อภยัซึง่กนัและกนั 
จึงเป็นเรื่องท่ีเราต้องค�านึงถึง คลิปส้ันเร่ืองนี้ถ่ายทอดเร่ืองราว
ภายใต้ห้วงความคิด หรือ จิตส�านึกของชายคนหนึ่งต่อประเด็น
การถูกละเมิดสิทธิในชีวิตประจ�าวันที่เขาพบเจอ จนได้ค�าตอบ
ที่ว่า สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่เพียงการรู้และรักษาสิทธิตน แต่ต้อง
เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย

ถ่ายทอดเรื่องราวเล็ก ๆ  ของเด็กชายมุสลิมที่ต้องมาเรียนในโรงเรียน
รัฐบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนและสภาพแวดล้อม 
ล้วนเป็นสังคมแบบชาวพุทธ ในด้านข้อปฏิบัติทางศาสนาบางอย่าง
จึงมีความแตกต่างกัน วันหน่ึงเกิดปัญหาอาหารกลางวันมาส่งล่าช้า 
คุณครูจึงซื้อขนมบรรจุห่อมาให้นักเรียนรับประทานรองท้องใน
ระหว่างรออาหารกลางวัน แต่เด็กชายมุสลิมกลับไม่สามารถทาน
ขนมบรรจุซองนั้นได้ เพราะบนซองไม่มีตราสัญลักษณ์ “ฮาลาล”  
เหตกุารณ์นีจึ้งท�าให้ครแูละเพือ่นร่วมช้ันเรยีนต้องร่วมมอืร่วมใจแก้ไข
ปัญหาด้วยความเข้าใจและเหน็อกเหน็ใจ โดยไม่มองว่าปัญหาการรบั
ขนมนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ผู้รับจะรับไปอย่างใดก็ได้ 

รางวัลชนะเลิศ 
“ขอเป็นคนไทย”  โดยทีม IN DEEP SOUTH

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
“ทุนไทยบนหลังทวาย”  โดยทีม เล่าผ่านเลนส์ 

รางวัลชมเชย    
“จิตส�านึก”  โดยทีม สังกะลี  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
“เด็กชายกับซองขนม”  โดยทีม Filmseree 
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ผลงานประเภทประชาชนทั่วไป

ชวนรับชม 9 คลิปสั้น 
“สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว”
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ผลงานประเภทอุดมศึกษา

เรือ่งราวของผูห้ญงิคนหนึง่ทีป่ระสบปัญหา
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน กระทั่งได้รับ
ความช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่เปรียบ
เสมอืน “สิทธมินษุยชน” ได้สอนให้เธอรูจ้กั
กับสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และความเสมอภาค ร้อยเรยีงผ่านเรือ่งราว
ต่าง ๆ รอบตัวที่เธอได้พบเจอ

สารคดีสั้นที่พาผู้ชมไปส�ารวจและท�าความรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่ง 
ซึง่ต่างทีม่า ต่างเช้ือชาต ิต่างภาษา แต่ต้องมาท�างานใช้แรงงานและ 
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบริษัทขนส่งเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการแบ่งชนชั้นระหว่าง
ลูกจ้าง-นายจ้าง และอยู่ร่วมกันเสมือนคนในครอบครัว สารคดี
เรื่องนี้สะท้อนตัวอย่างที่ดีในเรื่องด�าเนินธุรกิจอย่างเคารพ 
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในมิติสิทธิแรงงาน ที่นายจ้าง 
เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างแม้จะต่างกัน
ด้วยฐานะหรือเชื้อชาติ 

เค้าโครงเรื่องจริงของเด็กนักเรียนชาย
คนหนึ่งที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน แต่
มีวิธีตอบโต้การถูกกลั่นแกล้งอย่างสันติ
ผ่านปลายดินสอของเขา บทสรุปของ
เรื่องสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกท่ีจะไม่
ใช้ความรนุแรง และยตุกิารถกูกลัน่แกล้ง
ด้วยค�าว่า “มิตรภาพ”

เรื่องเล่าจากเค้าโครงเรื่องจริงกรณีข่าวดังของนักเรียนชั้น ม.6  
ทีถ่กูล้อว่าอ้วนจนกระโดดตกึฆ่าตวัตาย ถ่ายทอดผ่านตวัละครชือ่ 
“กุมภา” เด็กชายรูปร่างอ้วน เตี้ย ผิวคล�้า ที่ถูกเพื่อนในโรงเรียน
พากันล้อเลียนเพราะความแตกต่างด้านกายภาพ บทสรุปของ
เรื่องราวสะท้อนให้สังคมร่วมกันตระหนักว่าการล้อเลียนแม้จะ
เป็นเรื่องที่ผู้กระท�าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ สนุกสนาน แต่ว่าการ
ล้อเลียนนั้น บางครั้งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นส�าหรับบางคน และเรา
ทุกคนควรเคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกันด้วยการยอมรับ
ในความแตกต่าง  

รางวัลชมเชย    
“Always beside you”  
โดยทีม It’s mornor rights here ม.นเรศวร   

รางวัลชมเชย   
“We are family”  โดยทีม We are family   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     
“ปลายดินสอ”  
โดยทีม shura media ม.ราชภัฏยะลา  

รางวัลชมเชย     
“กุมภา” โดยทีม ลอยฟ้าสตดิูโอ รร.อุม้ผางวิทยาคม จ.ตาก   

สารคดถ่ีายทอดเรือ่งราวของ “คนไร้บ้าน” 
กับการตั้งค�าถามความเป็นไปในชีวิต 
ซึง่สะท้อนให้เหน็การได้รบัโอกาสและสทิธิ
ที่ไม่เท่าเทียมคนอื่น ๆ ในสังคม 

รางวัลชมเชย   “Homeless’s life”  โดยทีม Hang out  ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชวนรับชม 9 คลิปสั้น 
“สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว”



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี องค์การ
สหประชาชาตกิ�าหนดให้เป็นวนัท่ีอยูอ่าศยัโลก (World Habitat  
Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความส�าคัญเก่ียวกับ
สถานการณ์ที่อยู ่อาศัย สิทธิขั้นพื้นฐานในการมีที่อยู ่อาศัย 
ที่เหมาะสม รวมทั้งสิทธิการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการ
ก�าหนดอนาคตของเมอืงและทีอ่ยูอ่าศัย โดยในปีน้ีตรงกบัวนัจนัทร์ที่  
7 ตุลาคม 2562 ส�าหรับประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
รณรงค์จากหลายภาคส่วน เช่น การเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคม 
โดยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคม 
ที่เป็นธรรม (P – Move) ได้จัดกิจกรรมบริเวณหน้าองค์การ
สหประชาชาต ิเพ่ือรณรงค์และเรยีกร้องการแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยั 
พร้อมมข้ีอเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น การสร้างความมัน่คง 
ด้านที่อยู ่อาศัยกับคนจนเมือง นโยบายด้านรัฐสวัสดิการเรื่อง 
ที่อยู ่อาศัยและที่ดินท�ากิน หรือข ้อเสนอต ่อผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เช่น เสนอให้มีโครงการบ้านมั่นคงในราคา 
หลังละไม่เกิน 150,000 บาท เพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงได้และ
มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 

สถานการณ์ท่ีอยู ่อาศัยของคนจนเมือง 
ในกรุงเทพมหานคร

 ปัญหาท่ีอยู่อาศัยของคนจนเมืองเป็นปัญหาที่สะสมมา
เป็นระยะเวลานาน มีสาเหตุมาจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเมืองและชนบท ท�าให้ผู้คนจากต่างจังหวัด
จ�านวนมากหลัง่ไหลเข้าสูเ่มืองหลวง พร้อมความหวงัทีจ่ะมงีานท�า 
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้านเช่าราคาถูกกลายเป็นเป้าหมาย
ของแรงงานรับจ้างรายได้น้อย หรือการจับจองสร้างที่อยู่อาศัย 
ในที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินบริเวณข้างรางรถไฟ ที่ดินริมคลอง 
เป็นต้น เวลาผ่านไปเกิดการขยายเป็นชุมชนหรือบางแห่งก็กลาย
เป็นชุมชนแออดั ข้อมลูจากการเคหะแห่งชาตใินช่วงครึง่ปีแรกของ 
ปี พ.ศ. 2560 ระบุว่า กรุงเทพมหานครมีชุมชนผู้มีรายได้น้อยอยู่ 
838 ชุมชน ในจ�านวนนี้เป็นชุมชนแออัด 822 ชุมชน โดยปัจจุบัน 
การขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบาย
การพัฒนาต่าง ๆ  ไม่ว่าระบบการขนส่ง การพฒันาคูคลอง การสร้าง 
ห้างสรรพสินค้า คอนโดมีเนียม ยิ่งท�าให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น สิ่งที่ 
คนจนเมืองต้องเผชญิอย่างรนุแรงในช่วงเวลานีจึ้งเป็น “การไล่รือ้”  
ทีท่�าให้พวกเขาต้องตกอยูใ่นภาวะ “ความไม่มัน่คงด้านทีอ่ยูอ่าศยั” 

การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศยัในเขตเมืองของรฐั
 ท่ีผ่านมารัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้าน 
ทีอ่ยูอ่าศัยมาอย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการสร้างแฟลตการเคหะ เช่น 
แฟลตดนิแดง แฟลตห้วยขวาง  แต่ก็มข้ีอท้วงตงิว่าโครงการทีอ่ยูอ่าศยั 
ในลักษณะตึกสูงดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนจนเมือง
ท่ีมีอุปกรณ์ในการท�ามาหากินขนาดใหญ่ ท้ังรถเข็น หาบเร่ ฯลฯ 
ต่อมา รัฐบาลจึงมีแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา แนวทางหนึ่ง 
ท่ีส�าคัญคือ “โครงการบ้านม่ันคง” ซ่ึงเป็นโครงการแก้ไขปัญหา 
ท่ีอยู่อาศัยท่ีใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เจ้าของที่ดินและ
รัฐ ท�าให้การออกแบบท่ีอยู่อาศัยสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของ
คนในชมุชน อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิโครงการดงักล่าวกเ็ป็นไปอย่าง
ล่าช้าเนื่องจากประสบปัญหาในการจัดหาท่ีดิน นักวิชาการและ 
ภาคประชาสงัคม จงึมข้ีอเสนอแนะให้มกีารปฏริปูหรอืแก้ไขปัญหา
ท่ีดินควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย ปัจจุบัน รัฐบาลโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได ้
ก�าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) เพ่ือให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีท่ีอยู่อาศัยถ้วนหน้าและ
คุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for all) 
 แม้จะเป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือคนจน แต่ทุกคน 
ย่อมมีสิทธิท่ีจะมีท่ีอยู ่อาศัยซ่ึงเป็นสิทธิหรือปัจจัยขั้นพื้นฐาน  
ที่จะเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์ 
รัฐบาลไทยในฐานะหนึ่งในรัฐภาคีท่ีให้การรับรองกติการะหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
(International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights - ICESCR) ซ่ึงในข้อท่ี 11 ระบุให้รฐัภาคจีะต้องรบัรองสทิธขิอง 
ทุกคนที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอทั้งด้านอาหาร  
เครือ่งนุง่ห่ม ท่ีอยู่อาศัย และการครองชพีนัน้ จ�าเป็นต้องด�าเนนิการ 
แก้ปัญหาที่อยู ่อาศัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ 
เข้าถึงหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิต คือ ที่อยู่อาศัย ที่มั่นคง ปลอดภัย 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน 

อ้างอิง
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) , กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์
- ส�านักยุทธศาสตร์ (ส่ือสารองค์กร) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สืบค้นจาก 

https://web.codi.or.th/development-news/20191007-143110/
- Waymagazine , ผ่ายทุธศาสตร์การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 20 ปี: ฝันใหญ่ แต่ไม่สรปุบทเรยีน สบืค้น

จาก  https://waymagazine.org/land-and-right-housing-1
- Waymagazine , ‘บ้าน’ ของคนจนเมือง สืบค้นจาก  https://waymagazine.org/home
- World Habitat Day 7 October สืบค้นจาก https://www.un.org/en/events/habitatday
- รายงานสถานการณ์ที่อยู่อาศัย (มกราคม - มิถุนายน 2561) การเคหะแห่งชาติ

สิทธิท่ีอยู่อาศัยกับความม่ันคง
ในชีวิตของคนจนเมือง



7ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2562

 วันที่  7 ตุลาคม 2562 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิ- 
มนุษยชนแห่งชาติ นางฉตัรสดุา จันทร์ดย่ิีง นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู ้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวาย
พระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อขอให้ทรงหายจาก 
พระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารศูนย์ 
การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ  

 วนัท่ี 13 ตลุาคม 2562 นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาต ิ ร่วมพธิวีางพวงมาลาและพธิถีวายบงัคม เนือ่งในโอกาสวนัสวรรคตพระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ประจ�า
ปีพุทธศักราช 2562 โดยในช่วงเย็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ร่วมแจกอาหารว่างให้แก่ประชาชนทีม่าร่วมกจิกรรม และจดุเทยีน 
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราชฯ ณ บริเวณมณฑลพิธท้ีองสนามหลวง

 วนัที ่14 ตุลาคม 2562 นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการ 
สทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิพร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานฯ  
ร่วมงานร�าลกึครบรอบ 46 ปี เหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516 โดยได้ร่วม 
วางพวงมาลาและกล่าวค�าสดุดีแก่วีรชนผู้กล้า ณ อนุสรณ์สถาน  
14 ตลุา สีแ่ยกคอกววั กรุงเทพฯ

กสม. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

กสม. ร่วมพิธีวางพวงมาลา-จุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

กสม. ร่วมงานร�าลึกครบรอบ 46 ปี 14 ตุลา 2516 

ภาพกิจกรรม

 วนัที ่22 - 24 ตลุาคม 2562 นายวสั ตงิสมติร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข ้าร ่วมการประชุมประจ�าป ี 
กรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEANF ครั้งที่ 16 ร่วมกับสมาชิก 
SEANF อกี 5 ประเทศ เพ่ือพจิารณาการด�าเนนิการและความร่วมมอื 
ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ในการน้ี  
นายวัส ติงสมิตร เป็นวิทยากรในการสัมมนาว่าด้วยเรื่องสิทธ ิ
คนพิการในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยติมอร์-เลสเต

ประธาน กสม. ร่วมประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16



8 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 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

 วนัที ่11 ตลุาคม 2562 คณะกรรมการ 
โนเบลของนอร์เวย์ประกาศผลการตัดสิน
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจ�าปี 
2562 ให้แก่ “อาบีย์ อาเหม็ด อาลี” 
(Abiy Ahmed Ali) นายกรัฐมนตรี
เอธิโอเปีย ซึ่งเพิ่งเข้ารับต�าแหน่งเมื่อ
เดือนเมษายน 2561 จากผลงานในการ
เป็นผูผ้ลกัดนัให้มกีารท�าข้อตกลงสนัตภิาพ
กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเอริเทรีย 
โดยผู้น�าทั้งสองได้ตกลงสถาปนาความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นทางการเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2561 เพือ่ยตุภิาวการณ์
คุมเชิงทางทหารที่ยืดเยื้อมานาน หลังเกิดข้อพิพาทเรื่องชายแดน
ที่เมืองเบดเม ระหว่างปี 2541 - 2543 ที่ท�าให้ทั้งสองประเทศมี
ท่าทเีป็นศตัรูกนัเร่ือยมา แม้จะไม่มสีงครามแต่กอ็ยูใ่นภาวะไม่สงบ 
 นอกจากเรื่องการยุติสงคราม นายอาบีย์ อาห์เหม็ด 
ยงัผลกัดนัให้ทัง้สองประเทศมข้ีอตกลงทีจ่ะพฒันาความสัมพนัธ์ใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งการทูต เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งสร้างการ
เชื่อมโยงทางการขนส่งและการสื่อสาร และเปิดเส้นทางการบิน 

นายกรัฐมนตรีเอธิโอเปีย 
คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
ประจ�าปี 2562

ระหว่างกันอีกด้วย จึงเพิ่มความเป็นไปได้ท่ี
ครอบครัวท่ีต้องพลัดพรากจากกันในเหตุ

ความรนุแรง จะได้กลบัไปพบกนัอกีคร้ังหนึง่  
การมอบรางวัลให้เขายังเป็นการตระหนัก
ถึงความส�าคัญของทุกฝ่ายที่ท�างานเพื่อ
สนัตภิาพและความปรองดองในเอธโิอเปีย
และในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มาภาพ: AP, AFP


