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วนัที ่๖ กนัยายน ๒๕๖๒ พลโทหญงิ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดโครงการ
สัมมนาวิชาการ “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” 
ครั้งที่ ๒ จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ส�านักงาน กสม.) ร ่วมกับกระทรวงยุติธรรม และสถาบัน 
เพ่ือการยตุธิรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  ณ โรงแรมเซน็ทราบายเซน็ทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ กล่าวถวายรายงานสรปุว่า คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ 
การกระท�าหรอืละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน 
ควบคู่กับการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ในการจับกุมคุมขังบุคคลซึ่งในระหว่างการคุมขังนั้น บุคคลย่อม
สูญเสียสิทธิในการเดินทางอย่างมีอิสระ อันเป็นสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่ง แม้ว่ารัฐจะมีเหตุผลในการท�าให้บุคคล 
เสื่อมเสียอิสรภาพในรูปของโทษจ�าคุกก็ตาม แต่จ�าเป็นต้องมี

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  เสด็จทรงเปิด
งานสัมมนาวิชาการ “การลงโทษทาง
อาญากับหลักสิทธิมนุษยชน”

เปิดเวทีถกปัญหาการเข้าถึง “กองทุนยุติธรรม” 
เผย ๔ ปีบังคับใช้กฎหมาย 
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ยังติดขัด
ชวนรับชมนิทานส่งเสริมสิทธิเด็กเรื่อง 
“มดจิ๋วสีรุ้ง”มุมสะท้อน

กิจกรรม
“เกรตา ธันเบิร์ก” พร้อมเยาวชน ๑๕ คน 
ฟ้องร้องรัฐบาล ๕ ประเทศ ฐานละเมิดสิทธิเด็ก
จากการไม่แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
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เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  
เสด็จทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ 

“การลงโทษทางอาญา 
กับหลักสิทธิมนุษยชน”  

ทรงแนะทุกฝ่ายร่วมให้โอกาส
ผู้ต้องขังก้าวพลาด 

สร้างสังคมไทยโอบอ้อมอารี 
- ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ขออัญเชิญพระราชด�ารัสในเรื่อง
สิทธิผู้ต้องขังของพลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
พชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพัิชร  
มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด
โครงการสัมมนาวิชาการ “การลงโทษทางอาญากับหลัก
สิทธิมนุษยชน” ครั้งที่ ๒ จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส�านักงาน กสม.) ร่วมกับกระทรวง
ยตุธิรรม และสถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที่  
๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 
 ต่อด้วยสาระจากการสมัมนาวชิาการเรือ่ง “การระดม 
ความเห็นเพื่อหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไขกฎหมาย 
ในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ” จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ร่วมกบัคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ซึ่งว่าด้วยการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการ 
เข้าถึง “กองทุนยตุธิรรม” ของประชาชนผู้ยากไร้ทีถ่กูฟ้องร้อง
ด�าเนินคดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการต่อสู้คดีตามกระบวนการ
ยุติธรรม ค�ากล่าวที่ว่า “คุกมีไว้ขังคนจน” จึงยังด�ารงอยู่  
ปิดท้ายด้วยข่าวสารในกระแสโลกกรณี “เกรตา ธันเบิร์ก” 
เยาวชนนักรณรงค์ด้านสิง่แวดล้อมชาวสวเีดนวยั ๑๖ ปี ซึง่เป็น
ทีรู้่จักไปทัว่โลกจากการหยดุเรยีนหลายสปัดาห์เพือ่มาประท้วง 
เรื่องโลกร้อน พร้อมด้วยเยาวชนอีก ๑๕ คนจาก ๑๒ ประเทศ 
ยืน่ฟ้อง ๕ ประเทศ ได้แก่ เยอรมนั ฝรัง่เศส บราซลิ อาร์เจนตนิา  
และตุรกี ในข้อหาละเมิดสิทธิเด็ก จากการไม่ลงมือแก้ปัญหา
สภาวะโลกร้อน 

  

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

เลขาธิการ  : นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก 
 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

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

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กฎหมายรองรับอย่างชัดเจน และมีกระบวนการปรับปรุงพฤติกรรม 
เพื่อเยียวยาแก้ไขให้เป็นการคืนคนดีสู่สังคม การสัมมนาในครั้งนี้จึง 
จดัขึน้เพือ่ผลกัดันข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธมินษุยชน โดยเฉพาะกรณีเกีย่วกบัการลงโทษทางอาญากบั
หลักสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้กฎหมายตระหนักถึงความส�าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน

โอกาสนี ้พลโทหญิง สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกิติยาภาฯ  
ทรงมีพระราชด�ารัสเปิดงานสัมมนาว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มา
ร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลัก
สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้น

ค�าว่าสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นค�าที่มีความหมายส�าคัญแสดงถึง 
สิทธิที่บุคคลพึงมี เพื่อทรงไว้ซ่ึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพึงได้รับ
ความคุ้มครอง ซ่ึงอีกนัยยะหนึ่ง การมีซ่ึงสิทธิก็สะท้อนถึงหน้าที่ของ 
ทกุคนทีพ่งึมีในการทีจ่ะไม่ละเมิดสทิธขิองบคุคลอืน่เช่นกัน และรฐักม็หีน้าที่ 
ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิของบุคคลในรัฐนั้น

สิทธิมนุษยชนอีกบริบทหนึ่งที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ สิทธิของ 
ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�า ซึ่งถึงแม้การคุมขังในเรือนจ�านั้น เป็นการจ�ากัด
สิทธิบางประการ เนื่องจากการกระท�าความผิดทางอาญาและตามผล
แห่งค�าพิพากษาของศาล แต่การค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง 
ก็เป็นสิ่งส�าคัญ

ต้นเหตุของการกระท�าความผิดทางอาญานั้น หลายคร้ัง
เกิดจากการขาดโอกาส ขาดความรู ้และทางเลือกที่ถูกต้องในชีวิต  
จึงน�าสู่การกระท�าความผดิทางอาญา และท�าให้ต้องโทษคุมขงัในเรอืนจ�า 
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ซึ่งนอกเหนือจากการลงโทษด้วยการจ�ากัดเสรีภาพแล้ว การคุ้มครอง
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้สิทธิในการแก้ไขตนเอง และการเรียนรู้ 
ทักษะด้านต่าง ๆ จึงมีความส�าคัญต่อการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ผู้ต้องขังมากเช่นกัน

ในโครงการก�าลงัใจ ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่
ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ในแรกเริ่มจึงมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ต้องขังหญิง โดยเฉพาะ เริ่มจากกลุ่มผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และเด็กติด
ผูต้้องขงัหญงิ ซึง่เป็นผูบ้ริสทุธ์ิทีไ่ด้รับผลกระทบจากการกระท�าความผดิ 
ของมารดา ด้วยการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี การให้ความรู้แก่มารดา 
ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ รวมไปถึงพี่เล้ียงผู้ดูแลเด็กในเรือนจ�า  
ซึง่เป็นการลดความเครยีด และสร้างก�าลงัใจ ซึง่การรเิริม่โครงการดังกล่าว 
ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดมา และ
ได้มีการขยายผลไปถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น การให้
ความรูด้้านทกัษะการฝึกอาชพี และให้ความรูท้างด้านการลงทนุอกีด้วย

ในการด�าเนนิการดงักล่าวในโครงการก�าลงัใจท�าให้เหน็ได้ชดัว่า 
ในหลายบริบทผู้ต้องขังหญิงมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชาย
โดยเฉพาะด้านสุขภาพของสตรีในหลายแง่มุม รวมไปถึงการตั้งครรภ์
และการเป็นมารดา จนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑ ประเทศไทยได้
น�า "โครงการก�าลงัใจ" เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อ 
เสนอแนะให้มกีารผลกัดนัมาตรฐานสากลทีคุ้่มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานของ 
ผูต้้องขงัหญงิเป็นการเฉพาะ แนวคิดดงักล่าว ท�าให้ประเทศไทย ได้รบัการ
ตอบรับและสนับสนุนจากนานาประเทศอย่างล้นหลาม นับเป็นก้าวย่าง
ส�าคัญในการริเริ่ม "โครงการ Enhancing Lives of Female Inmates 
หรือ โครงการ ELF" ขึ้น เพื่อแสวงหาพันธมิตรทางความคิด ด้วยวิธีการ
เจรจาทางการทูตเชิงรุก และด้วยบทบาทน�าของประเทศไทยในครั้งนั้น
เองท�าให้ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง หรือ "ข้อก�าหนด
กรงุเทพฯ" ได้รบัการรบัรองจากสมชัชาสหประชาชาต ิเมือ่เดอืนธนัวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๓

การรับรองข้อก�าหนดกรุงเทพฯ ครั้งนั้น ถือเป็นก้าวส�าคัญ
ในประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน เพราะท�าให้นานาประเทศหันมา
สนใจเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการ
ทบทวนมาตรฐานขัน้ต�า่ของสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั  
ท่ีใช้มาตั้งแต่คริสตศักราช ๑๙๕๕ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
หลกักฎหมายระหว่างประเทศ และน�าไปสู่การรับรอง "ข้อก�าหนดแมนเดลา"  
ในเวลาต่อมา

นับตั้งแต่การรับรองข้อก�าหนดกรุงเทพฯ เป็นที่น่ายินดีที่
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องหลายประการ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลมากขึ้น การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้อดีตผู้ต้องโทษ
ได้รับโอกาสในการท�างานเพิ่มขึ้น การมีเรือนจ�าต้นแบบที่น�ามาตรฐาน
ตามข้อก�าหนดกรงุเทพฯ มาเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและการสร้าง
กลไกการติดตามการปฏิบัติตามข้อก�าหนดข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อประเมินและรักษามาตรฐานการท�างานของเรือนจ�าทั่วประเทศ 
ข้าพเจ้าจึงขอชมเชยหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ที่ท�าให้การดูแลสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังมีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการตามข้อก�าหนดกรุงเทพฯ เป็นเพียงมิติหนึ่ง
ของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง ในทางปฏิบัติแล้ว หากเราเชื่อมั่นว่า
ผู้ที่ก้าวพลาดส่วนใหญ่สามารถแก้ไขตนเองได้ เราก็ควรให้ความส�าคัญ
กับการสร้าง "โอกาส" ทั้งภายในเรือนจ�าและในชุมชน การสร้างโอกาส
ในที่นี้ หมายถึง การส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการ
ประกอบอาชีพสจุรติ การมสีขุอนามยัขัน้พืน้ฐานตามหลกัสิทธมินษุยชน  
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย การมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วย 
ความหวงั และการไม่ถูกกดีกนัจากสงัคมหลงัพ้นโทษ เรือ่งต่าง ๆ  เหล่านี้  
จะประสบความส�าเร็จได้ เมื่อทุกฝายร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง  
โดยเฉพาะเรือ่งการดแูลสขุภาพผูต้้องขงัในเรอืนจ�า และการเข้าถงึบรกิาร
ทางด้านสาธารณะสุขต่าง ๆ ที่นับเป็นประเด็นส�าคัญในการให้สิทธิของ 
ผูต้้องขงัในเรอืนจ�าเป็นอย่างยิง่ ซึง่ในประเดน็ด้านสขุอนามยัของผูต้้องขงั 
ในเรือนจ�านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นว่าการ 
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ใน
การดแูลสขุภาพของผูต้้องขงั เป็นสทิธทิีผู่ต้้องขงัควรได้รบัให้เท่าเทียมกบั
บุคคลภายนอก จึงทรงมีพระราชด�าริให้มีการจัดตั้ง "โครงการราชทัณฑ์
ปันสุข ท�าความดี ด้วยใจ" ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมด้านเครื่องมือ
แพทย์ ด้านบริการทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนให้องค์ความรูต่้าง ๆ   
ด้านสุขภาพอนามัยที่จ�าเป็นต่อผู้ต้องขังและให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่อาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจ�าให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในประเทศ ข้อก�าหนดแมนเดลา และข้อก�าหนดกรุงเทพฯ  
ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้ จะน�าสู่ความก้าวหน้าในกิจการราชทัณฑ์ไทย 
และสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง อันจะเป็นไปเพื่อมอบก�าลังกายก�าลังใจ
ที่ดีในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองของผู้ต้องขังต่อไป

สิ่งหนึ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากความพยายามท่ีผ่านมา คือ  
การรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย 
ความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจงั ข้าพเจ้าเชือ่ม่ันว่าสงัคมไทยเป่ียม
ไปด้วยบุคคลที่มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะท�าความดี เพื่อส่วนรวมและ
ประเทศชาต ิตามแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 
ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดและการหยบิยืน่
ก�าลงัใจให้แก่กันนีเ้อง จะเป็นพลงัส�าคัญในการธ�ารงไว้ซึง่สังคมไทยที่ 
โอบอ้อมอารีและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สดุท้ายนี ้ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการสมัมนาครัง้นีจ้ะช่วยให้ 
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้ข้อสรุปที่สามารถน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน ์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง บัดนี้ ได้เวลา 
อันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการลงโทษ
ทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนคร้ังที่ ๒ และขอให้การสัมมนาในวันนี้
ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

กสม. พร้อมด้วยผู้บริหาร TIJ และวิทยากร
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เปิดเวทีถกปัญหาการเข้าถึง “กองทุนยุติธรรม” 
เผย ๔ ปีบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือผู้ยากไร้ยังติดขัด - 

แนะร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

 วันที่ ๙  กันยายน ๒๕๖๒ ส�านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน

สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน 

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่ือง “การระดมความเห็น 

เพื่อหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไขกฎหมายในการเข้าถงึกองทนุ

ยุตธิรรมของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” โดยมีผู้แทน

ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนาว่า  

แม้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีเจตนารมณ์

ท่ีดีในการลดความเหล่ือมล�้าของประชาชนให้สามารถเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม แต่ตลอดระยะ

เวลา ๔ ปีที่ผ่านมา เมื่อน�ากฎหมายมาปฏิบัติ ได้พบปัญหาในการ

เข้าถึงของประชาชน ทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกมา รวมถึงการ

ใช้ดุลพินิจที่เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน  

โดยเฉพาะคนเลก็คนน้อย ทีท่�าให้ไม่สามารถเข้าถึงกองทนุยตุธิรรม 

ในวนัน้ีทกุภาคส่วนจงึควรร่วมกันทบทวนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้กองทุนยุติธรรมสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนทุกคนได้

อย่างเท่าเทียม 

ในภาคเช้า ได้มกีารอภปิรายเกีย่วกบัหลกัการของกองทนุ

ยตุธิรรมและแนวปฏบิตัขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รองศาสตราจารย์ 

ดร. ปกป้อง ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เจตนารมณ์ของการจัดตั้ง 

กองทุนยุติธรรมเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหา “คุกมีไว้ขังคนจน”  

เพื่อให้คนท่ีขาดทุนทรัพย์สามารถหาเงินมาเป็นหลักประกันใน

การประกันตัวและต่อสู้คดีได้โดยไม่ต้องถูกคุมขังในระหว่างที่ศาล 

ยังไม่ตัดสินความผิด  แต่ในทางปฏิบัติ คนยากไร้ที่ถูกฟ้องต้อง

พบกับอุปสรรคนานัปการในการเข้าถึงกองทุนฯ เช่น การท่ี 

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายจ้างทนายความที ่

ชาวบ้านจัดหา เนื่องจากมีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าศาล หรือ 

สภาทนายความ สามารถจดัหาทนายขอแรงให้ได้ ซึง่ไม่ตรงกบัความ 

ต้องการของชาวบ้านท่ีต้องการมทีนายความผูเ้ช่ียวชาญในประเดน็

ทีต่นสูค้ด ีหรอืการทีค่ณะอนกุรรมการกองทนุฯ มีเกณฑ์การพจิารณา

อนุมัติเงินประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย  

โดยสนันษิฐานว่าผูต้้องหากระท�าความผดิหรอืไม่ไว้ล่วงหน้า ทั้งที่ควร 

พิจารณาตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนว่าบุคคล

ท่ีถูกกล่าวหาว่ามีความผิดยังคงเป็นผู ้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะม ี

ค�าพิพากษา นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้

ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัด ควรมีสัดส่วนของภาคประชาชนท่ี

สมดุลกับภาครัฐ รศ. ดร.ปกป้องฯ กล่าวด้วยว่า กรณีการก�าหนด 

ให้มีการวางหลักทรัพย์ประกันตัว หากมีการเปลี่ยนเป็นระบบ

ประเมินความเสี่ยงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไม่แทน ซึ่งเป็นวิธี

การที่หลายประเทศใช้ กองทุนยุติธรรมจะตัดภาระค่าใช้จ่ายเรื่อง

เงนิประกนัและความยากล�าบากของประชาชนไปได้ ทัง้นีน่้าจะถงึ

เวลาทีค่วรมกีารทบทวนกฎหมายหลงัจากบงัคบัใช้มากว่า ๔ ปีแล้ว 

 ด้านนายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 

แลกเปลี่ยนความเห็นว่า องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯ ที่หลากหลายมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้กระบวนการ
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พิจารณาต้องมีรายละเอียด รอบคอบ และท�าให้กระบวนการ

พิจารณาล่าช้า นอกจากนี ้การตคีวามและพสิจูน์ “ความยากจน” 

ของประชาชนทีม่าขอรบัความช่วยเหลอืจากกองทนุยติุธรรม เป็น

อุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนเข้าไม่ถึงสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม เนื่องจากมีการตีความที่แตกต่างกัน เช่น ที่อยู่อาศัย 

ขนาดบ้าน หรือยานพาหนะที่มีไม่สอดคล้องกับฐานะที่ระบุ ท�าให ้

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ไม ่อนุมัติ ให ้ความช ่วยเหลือ  

โดยประเด็นดังกล่าว นางสาวณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ อาจารย์

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เสนอให้มกีารปรบัเปลีย่น

หลกัเกณฑ์การพจิารณา “ความยากจน” โดยอ้างองิจากรายได้สทุธิ

ของผูร้้องขอ ซ่ึงอาจมีรายได้ไม่เพยีงพอต่อการวางเงนิประกนัหรอื

การจ้างทนายความ 

 นางสาวจนัทร์จริา จนัทร์แผ้ว นายกสมาคมนกักฎหมาย 

สิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ประเด็นท่ีน่าเป็นห่วงคือ ระเบียบ 

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงือ่นไขในการปล่อยตวัชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลย ข้อ ๑๑ ระบุให้ 

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ�าเลย ต้องค�านึงถึง

ลักษณะการกระท�าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ 

ศลีธรรมอันดขีองประชาชน โดยทีค่ดส่ีวนใหญ่ท่ีประชาชนถกูฟ้อง

โดยรัฐ เช่น คดีป่าไม้ที่ดิน จึงมักถูกตีความว่าขัดต่อความสงบ

เรียบร้อย ดังนั้น การตั้งเงื่อนไขในการพิจารณาเช่นนี้จึงเป็นการ

สร้างเงือ่นไขเกนิความจ�าเป็น นอกจากน้ี ตนเหน็ว่า เมือ่ศาลอนญุาต

ให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแล้ว คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ควร

อนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินประกันตัวทันที โดยมิต้องพิจารณา

อีกคร้ังว่าจะอนุมัติความช่วยเหลือเงินหรือไม่ เนื่องจากหลาย

กรณีแม้ศาลจะมีค�าสั่งให้ปล่อยตัว แต่คณะอนกุรรมการกองทุนฯ  

ไม่อนมัุตเิงินช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ผูต้้องหาหรือจ�าเลยไม่ได้รบัการ

ปล่อยตวัชัว่คราว 

 ในช่วงบ่าย ประชาชนจากชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 

ทนายความ องค์การเอกชนทีช่่วยเหลอืประชาชน รวมถงึนกัศกึษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น 

ตลอดจนข้อจ�ากัดในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม เช่น ขั้นตอนและ

ความซบัซ้อนของเอกสาร การได้รบัค�าแนะน�าความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ไม่ชดัเจน ปัญหาการใชดุ้ลพนิิจ โดยเฉพาะ

ในประเด็นเร่งด่วน ปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนที่ลุกมาปกป้องสิทธิชุมชนและประโยชน์สาธารณะ

ซึง่มีความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐ ความไม่ชัดเจนของก�าหนดระยะ

เวลาในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงข้อจ�ากัดด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของปัญหาในคณะอนุกรรมการพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือของกองทุน เป็นต้น

ช่วงท้าย นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวสรุปว่า การเข้าถึง 

กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรม 

ท่ีท�าให้เสียงของประชาชนคนเล็กคนน้อยได้รับการรับฟังและ 

มคีวามหมาย อนัจะท�าให้ประชาชนสามารถปกป้องสทิธขิองตนเอง 

และชุมชนได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

พบว่ามีแผนแม่บททีร่ะบชุดัเจนในประเดน็กฎหมายและกระบวนการ 

ยตุธิรรมซึ่งมเีป้าหมายในการอ�านวยความยตุธิรรมให้เปน็ไปอย่าง

เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทัว่ถงึ และปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ 

ดงันัน้ ปัญหาการเข้าถงึกองทุนยตุธิรรมจงึเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีทุกฝ่าย

ควรขับเคลื่อนและแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

 อนึ่ง เวทคีรัง้นีเ้ป็นกจิกรรมสบืเนือ่งจากการสมัมนาวิชาการ

ด้านสทิธมินษุยชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดัโดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับภาคประชาชนเมื่อปี ๒๕๖๑  

โดยมคีวามมุง่หมายให้ศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธิมนษุยชน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

ระดมความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนต่อการแก้ไขปัญหาด้านสทิธิมนษุยชน 

ในพืน้ทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับประเด็นปัญหาและอุปสรรค

ในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนผู้ยากไร้นั้น ท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได ้รับเรื่อง

ร้องเรียนและมีการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาหลายกรณี  

จึงเห็นความส�าคัญและจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

โดยอนาคตอันใกล้นี้ ส�านักงาน กสม. จะประสานความร่วมมือ

กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนฯ ในเชิง

โครงสร้างร่วมกันต่อไป

     ผศ. กิตติบดี ใยพูล          รศ. ดร. ปกป้อง ศรีสนิท      คุณทวีศักดิ์ สารทรัพย์    อ.ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์    คุณจันทร์จิรา จันทร์แผ้ว      คุณอัจฉรา ฉายากุล
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รับชมที่

ชวนรับชมนิทานส่งเสริมสิทธิเด็กเรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง”
เรื่องราวการผจญภัยของพี่น้องมดจิ๋วหลากสีกับภารกิจหนีเจ้าตัวกินมด แฝงแง่มุมการส่งเสริมสิทธิเด็ก 

โดยการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักเคารพในตัวเองและยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เสริมการมองโลก
อย่างมีจินตนาการ และชักชวนให้ผู้ใหญ่เปิดรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ๆ จากนิทานโดยไม่ด่วนสรุปและตัดสิน

หรืออ่านนิทาน 

มดจิ๋วสีรุ้งในรูปแบบ

หนังสือ (E-book) 

ได้ที ่



7ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

 วนัที ่๓ – ๔ กนัยายน ๒๕๖๒ นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชน 
แห่งชาติ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมประจ�าปี  
ครัง้ที ่๒๔ ของกรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยี - 
แปซฟิิก (APF) ในการนี ้ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้น�าเสนอผลการด�าเนนิงาน 
ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ขีองประเทศไทย ๒ กรณ ี ได้แก่ (๑) การปฏบิตัต่ิอผู้ตดิเช้ือเอชไอวี
ในการสมคัรงานกบับริษทัเอกชน และ (๒) เร่ืองสทิธใินชีวติและร่างกายอนัเกีย่วเนือ่งกบั 
สิทธิผู้บริโภคกรณีคัดค้านการต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต  
ณ โรงแรม Westin Chosun Seoul สาธารณรฐัเกาหลี

 วนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ นายโสพล จรงิจิตร เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับหนังสือร้องเรียนจาก 
แกนน�ากลุม่เคล่ือนไหวเพือ่สทิธมินุษยชน ขอให้ตรวจสอบการละเมดิ 
สทิธมินษุยชน กรณนีกัศึกษาเผยแพร่งานศลิปะเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา 
เนือ่งจากเหน็ว่าการแจ้งความด�าเนนิคด ี และการกดดนัให้นกัศกึษา 
ขอขมาเป็นการกระท�าทีค่กุคามและสุม่เสีย่งต่อการละเมดิสทิธมินษุยชน  
อีกทั้งการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นเสรีภาพในการแสดงออก 
เสรีภาพในความเชื่อหรือการนับถือศาสนา ซ่ึงได้รับการรับรองตาม
รฐัธรรมนญู ณ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

 วนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๖๒ นายวสั ตงิสมติร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
บ�าเพ็ญกศุลศพ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ อดตีประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ณ พระที่น่ังทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  
เขตดุสติ กรุงเทพฯ

กสม. ร่วมประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิฯ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เลขาธิการ กสม. รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีนักศึกษาเผยแพร ่

งานศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ส�านักงาน กสม. ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลศพ  
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

ภาพกิจกรรม

 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานคณะท�างานด้านส่งเสริม
การเคารพสทิธิมนษุยชน เข้าพบ ดร.คณุหญงิกลัยา โสภณพนชิ รฐัมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่หารอืถงึแนวทางการขบัเคลือ่นคูม่อื
กิจกรรมการสอนด้านสิทธิมนุษยชน ๕ ช่วงชั้นเรียนได้แก่ ช้ันอนุบาล 
ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย โดยคู่มือดังกล่าว  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ด้านการศึกษาได้จัดท�าขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับได้ใช้คู ่มือประกอบการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู ้  
อนัจะน�าไปสูก่ารเสริมสร้างความรู ้และความตระหนกัในเรือ่งสิทธมินษุยชน 
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กสม. จับมือกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาระดับ สพฐ. ใน ๕ ช่วงชั้นเรียน
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๖-๗ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕ 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒ 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ มีการประชุมสหประชาชาติ 
ว่าด้วยภูมิอากาศ “UN Climate Action Summit” จดัโดย 
องค์การสหประชาชาติ  ในการประชุมดังกล่าว “เกรตา
ธันเบิร์ก” นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย ๑๖ ปี  
ซึ่งเป็นที่รู ้จักไปทั่วโลกจากการหยุดเรียนหลายสัปดาห์เพื่อ
มาประท้วงเรื่องโลกร้อนบริเวณหน้ารัฐสภาสวีเดนเม่ือเดือน
สงิหาคม ปี ๒๐๑๘ ได้กล่าวสนุทรพจน์หวัข้อ “กล้าดอีย่างไร” 
โดยเธอได้ทวงถามและกระตุ ้นจิตส�านึกของพลเมืองโลก 
ในประเด็นโลกร้อน พร้อมกล่าวต�าหนิบรรดาผู้น�าโลกว่าให้
ความสนใจแต่เพยีงตวัเลขการเตบิโตทางเศรษฐกจิและละเลย
การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกอย่างจริงจัง

 “ระบบนเิวศท้ังหมดก�าลงัพงัทลาย เราก�าลังอยู่ในจดุ
เริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ แต่สิ่งที่พวกคุณพูดมีแต่เรื่อง
เงนิและเรือ่งหลอกลวงเกีย่วกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีไ่ม่มี
วันสิ้นสุด คุณกล้าดียังไง” เกรตา กล่าว

“เกรตา ธันเบิร์ก”  
พร้อมเยาวชน ๑๕ คน ฟ้องร้องรัฐบาล ๕ ประเทศ  
ฐานละเมิดสิทธิเด็กจากการไม่แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

หลังกล่าวสุนทรพจน์ร้อนแรงคร้ังนี้ “เกรตา” และ
เยาวชนอกี ๑๕ คนจาก ๑๒ ประเทศทัว่โลก ได้ยืน่ฟ้อง ๕ ประเทศ  
ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส บราซิล อาร์เจนติน่า และตุรก ีทันที 
ในข้อหาละเมดิสทิธเิดก็ต่อคณะกรรมการสทิธเิดก็ขององค์การ
สหประชาชาติ ตามกลไกพิธสีารเลอืกรบัของอนุสญัญาว่าด้วย
สทิธเิดก็ เรือ่ง กระบวนการตดิต่อร้องเรยีน จากการทีป่ระเทศ
เหล่านี้นิ่งนอนใจและไม่แก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน แม้จะ
เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็น 
อันดับต้น ๆ ของโลก (เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและจีน  
แต่ท้ังสองประเทศนี้ไม่ได้ลงนามรับรองในพิธีสารฯ  
เด็ก ๆ จึงไม่อาจฟ้องได้) โดยเด็ก ๆ ได้เรียกร้อง 
ให้ทั้ง ๕ ประเทศปรับปรุงเป ้าหมายด้าน 
ภูมิอากาศและท�างานกับประเทศต่าง ๆ เพื่อ
แก้วิกฤต ซ่ึงหลังจากนี้คณะกรรมการฯ 
จะมกีารสอบสวนก่อนให้ค�าแนะน�ากบั
ประเทศที่ถูกฟ้องต่อไป

ที่มา : UNICEF


