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วิกฤตฝุ่นละออง “PM 2.5” 
สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงอากาศที่บริสุทธิ์

 สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก ๒.๕ ไมครอน หรอื ฝุ่น PM 2.5  
ท่ีเกิดขึน้ในหลายจงัหวดั โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่ปรากฏขึน้ต้ังแต่ 
ช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ได้น�ามาสู่ความกังวลต่อผลกระทบด้านสุขภาพ 
ของผู้คนในสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะเดก็ ผู้สงูอายุ และผูท่ี้ร่างกายไม่แขง็แรงหลายราย 
ต้องประสบกับอาการป่วยของโรคทางเดินหายใจ เน่ืองจากฝุ่นละออง PM 2.5  
ประกอบไปด้วยสารพิษท่ีล้วนแต่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ท้ังยังมีขนาดเล็กเพียง  
๑ ใน ๒๕ ของเส้นผม ซึง่ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ ท�าให้ฝุ่นละอองชนิดน้ี
สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซมึสู่กระบวนการท�างาน
ในอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย  โดยท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�าหนดให้ฝุ่น PM 2.5 
จดัอยู่ในกลุ่มที ่๑ ของสารก่อมะเรง็ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ และยงัระบุว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นสาเหตุ
ให้ ๑ ใน ๘ ของประชากรโลกเสียชวีติก่อนวยัอนัควรด้วย 

 อย่างไรก็ดี ยังมีผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่ไม่สนใจป้องกัน
ตัวเองจากฝุ่นละอองดังกล่าว หลายคนเดินตามท้องถนน 
ในวันที่ค่าฝุ่นละอองสูงเสมือนหมอกลงจัดโดยไม่ใส่หน้ากาก
อนามัย หลายคนอาจคิดว่าปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนไม่ใช่
เร่ืองท่ีน่ากังวล เพราะไม่เห็นผลกระทบรุนแรงที่เกิดขึ้น 
ต่อร่างกายได้ในทันที โดยไม่ได้คาดคิดว่าปัญหาฝุ่นละอองที่
เกดิขึน้น้ัน เป็นวกิฤตการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ “สทิธิในสขุภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดี” อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง 

ที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ดังที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ข้อ ๒๕ (๑) ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า “ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐาน 
การครองชีพอันเพียงพอส�าหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของตนและครอบครัว…” หรือ ดังที่ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย  
อึ้งภากรณ์ ได้เขียนข้อเขียนเร่ือง “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทิน 
แห่งความหวงั จากครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอน” ซึง่กล่าวถงึสทิธิ
ที่ตัวท่านในฐานะมนุษย์พึงมีตั้งแต่เกิดจนตายไว้ตอนหนึ่งว่า  

“ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์ส�าหรับหายใจ”



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่เรื่อยมาตลอดเดือน
มกราคม ผูค้นในหลายจงัหวดั โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพฯ 
และปรมิณฑล ต่างเผชญิกบัสถานการณ์ปัญหาฝุน่ละออง 
“PM 2.5” เกินค่ามาตรฐาน น�ามาซึ่งความกังวลและ
ผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้าง มุมมองสิทธิ์ฉบับเดือน
มกราคมน้ีขอร่วมเกาะติดสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอ
น�าเสนอมุมมองวิกฤตฝุ่นละออง “PM 2.5” ที่มีความ
เกีย่วข้องกบัสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนษุย์ทกุคนในการเข้าถึง 
อากาศที่บริสุทธิ์
 ต่อด้วยการเก็บตกสาระจากกิจกรรมรวมญาติ
ชาตพินัธุช์าวเลครัง้ที ่๙ “เหลยีวหลงัแลหน้า ๙ ปี มต ิครม.
ชาวเล” ผ่านบทความ “สทิธมินษุยชนของกลุม่ชาติพนัธุ์
ชาวเล” ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเลยังต้องเผชิญ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่จะช่วยอ�านวยให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลสามารถ 
เข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานต่าง ๆ  ได้เช่นเดยีวกบัทกุคนในสังคม 
ปิดท้ายด้วยสารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ�าปี 
๒๕๖๒ และข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่ายินดีในระดับ
สากลเม่ือไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน “สนธิสัญญา 
มาร์ราเคช” เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
งานที่มีลิขสิทธิ์ส�าหรับคนตาบอด และคนพิการทาง 
การมองเห็น อันจะเป ็นประโยชน ์ต ่อการเรียนรู  ้
ของคนพิการได้มากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
 นางอังคณา นีละไพจิตร 
 นางเตือนใจ ดีเทศน์  
 นายชาติชาย สุทธิกลม
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก 
 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จดัทำาเพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การนำาข้อความหรือเร่ือง
ราวบางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

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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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 รฐัในฐานะผูป้กครองของสงัคมจงึมหีน้าทีต้่องอ�านวยการ 
เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การอ�านวย
ให้ประชาชนในปกครองได้มีอากาศบริสุทธิ์ส�าหรับหายใจ  
เพื่อให้มีสุขภาพกายที่ดี ดังที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) ท่ีประเทศไทย
เป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒)  
ระบุว่า “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็น
ไปได้ โดยก�าหนดขั้นตอนในการด�าเนินการโดยรัฐภาคี 
แห่งกติกา เพื่อบรรลุในการท�าให้สิทธินี้เป็นจริงอย่าง
สมบูรณ์จะต้องรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ที่จ�าเป็นเพ่ือการปรับปรุง
ในทกุด้านของสุขลกัษณะทางส่ิงแวดล้อมและอตุสาหกรรม” 

 แม้ปัญหาฝุ่นละอองในประเทศไทย จะไม่ใช่ปัญหา
ท่ีเพ่ิงเคยเกิดข้ึน และไม่ใช่คร้ังแรกท่ีระดับฝุ่นละอองสร้าง
ความกังวลให้กับคนเมือง แต่ปัญหาฝุ่นละอองที่มาเร็วและ 
อยู่นานกว่าปีอื่น ๆ ท�าให้สังคมตื่นตัวและเกิดความกังวลใจ  
จึงดูเหมือนว่าประเทศไทยเพิ่งเริ่มหันมาให้ความส�าคัญ
กับปัญหาฝุ่นละอองอย่างจริงจังในครั้งนี้ โดยรัฐบาลและ 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
เป็นการเร่งด่วนในหลายมาตรการ เช่น การท�าฝนเทียม 
เพื่อชะล้างฝุ ่นละอองในอากาศ การฉีดพ่นน�้าล้างถนน  
หรือ การตรวจจบัควนัด�าจากท่อไอเสียของรถยนต์ รถบรรทกุ 
และรถรับจ้างสาธารณะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น 



3ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

 อย่างไรก็ดี การแก้ปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวตาม
มาตรการเร่งด่วนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่า 
เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ท�าให้ระดับความรุนแรง
ของฝุน่ละอองบางเบาลงได้เลก็น้อยในบางจดุเท่านัน้ แต่ไม่ใช่ 
การแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนืและยงัไม่น�าไปสูก่ารป้องกนัปัญหา
ฝุ่น PM 2.5 ที่ต้นเหตุ ซึ่งมีที่มาส�าคัญจากการเผาไหม้ของ 
เช้ือเพลงิดเีซลในการคมนาคมขนส่ง การเผาไหม้ในภาคเกษตร 
เช่น การเผาในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อป้อนเข้าสู ่
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารของบริษัทอุตสาหกรรมเกษตร 
ขนาดใหญ่ และการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ 
รวมทั้งโรงไฟฟ้า 
 นอกจากน้ีองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมยังวิจารณ์ถึง 
การตั้งมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 โดยกรมควบคุมมลพิษ 
ของไทยว่าเป็นการตั้งเพดานมาตรฐานที่สูงกว่าที่องค์การ
อนามัยโลกก�าหนดไว ้มาก (กรมควบคุมมลพิษก�าหนด
มาตรฐานฝุ ่นละอองไว ้ เฉลี่ยหนึ่งป ีที่  ๒๕ ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร และเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมงที่ ๕๐ ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ 
โดยเฉลี่ยหนึ่งปีที่ ๑๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลี่ย 
๒๔ ชั่วโมงที่ ๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

 เม่ือมองไปยังประเทศต่าง ๆ ที่เผชิญปัญหาฝุ่น  

PM 2.5 เช่นเดียวกับไทย และหลายประเทศเคยเผชิญกับ

ปัญหาในระดบัทีร่นุแรงกว่า ต่างมมีาตรการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาฝุ ่นละอองที่ต ้นเหตุและด�าเนินการในระยะยาว  

เช่น สาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต้) จดัให้บรกิารขนส่งมวลชนฟรี 

ในช่วงเวลาเร่งด่วนเพือ่ช่วยลดปรมิาณการใช้รถยนต์ส่วนบคุคล  

สัง่ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหนิเป็นการช่ัวคราวในฤดูใบไม้ผล ิและให้ปิด 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นการถาวรในปีหน้า ประเทศอินเดีย 

ห้ามแท็กซ่ีเคร่ืองยนต์ดีเซลวิ่งบริการ ประเทศจีนสั่งปิด 

โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งสุดท้ายและระงับโครงการก่อสร้าง 

ในช่วงหน้าหนาว

 ประเทศเนเธอแลนด์ห้ามขายเครื่องยนต์ดีเซล

ที่ใช้น�้ามัน ประเทศฝรั่งเศสให้เลิกใช้รถยนต์ดีเซลในกรุง

ปารสีภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ และสนบัสนนุให้ใช้บรกิารขนส่ง

สาธารณะ ประเทศเดนมาร์กรณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยาน 

ขณะทีร่ัฐบาลอังกฤษ เพิ่งประกาศยุทธศาสตร์อากาศสะอาด 

เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยต้ังเป้าหมายว่าจะเป็น 

แกนน�าโลกในการควบคมุฝุน่ PM 2.5 ให้มค่ีามาตรฐานต�า่กว่า

ที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

 หากดูให้ดีแล้ว ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ไม่ใช่

ปัญหาไกลตัว แต่เป็นปัญหาใกล้ตัวที่รายล้อมลมหายใจ 

เข้าออกของผูค้นทกุขณะ ผลพวงจากการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ   

ทัง้กจิกรรมในการคมนาคมภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร 

อย่างประมาทและเพกิเฉยต่อการรกัษาสิง่แวดล้อมของมนษุย์ 

เป็นสาเหตุเชิงโครงสร้างที่ทั้งประชาชนและรัฐต้องร่วมมือกัน

แก้ไข 

 หากจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส วิกฤตการณ์ฝุ่นละออง

ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คงกลายเป็นบทเรียนส�าคัญของคนไทยท่ีจะได้

ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นบทเรียนส�าคัญ

ของรัฐที่จะต้องหันมาตระหนักถึงค�าว่า “การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” ซึ่งจะต้องมิเป็นเพียงค�าพูดที่สวยหรูอีกต่อไป ทั้งนี้

เพือ่ให้ประชาชนทกุคนมสีทิธเิข้าถึงอากาศทีบ่ริสทุธ์ิต่อไปได้ 

ชั่วลูกชั่วหลาน...
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 เร็ว ๆ นี้ เครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเล โดยการประสาน
ความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 
แห่งชาติ องค์กรภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งท่ี ๙ “เหลียวหลังแลหน้า  
๙ ปี มติ ครม.ชาวเล” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟ ู
วถิชีวีติชาวเล ขึน้ เม่ือวนัท่ี ๑ – ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์
สินามิบ้านน�้าเค็ม ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะก่ัวป่า จังหวัด
พังงา โดยมี นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 
 ทัง้น้ี การจัดกจิกรรมรวมญาตชิาตพินัธุช์าวเล จดัต่อเนือ่ง 
กนัมาเป็นปีที่ ๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน 
ในการพฒันาสทิธต่ิาง ๆ  ของกลุม่ชาตพัินธุช์าวเล การแลกเปลีย่น 
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ และการติดตามการปฏิบัติตาม
มติ ครม. เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิต โดยมีสาระ
ที่น่าสนใจดังนี้

  กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในประเทศไทย 

 ชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนี้ อยู่อาศัยและท�ามาหากิน
บริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดระนอง 
พงังา ภเูกต็ กระบี ่และสตลู มายาวนาน โดยมจี�านวนประชากร
ประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน รวม ๔๓ ชมุชน และแบ่งเป็นกลุม่ต่าง ๆ   
ได้ดังนี้
 ๑) กลุ่มมอแกน เป็นกลุม่ชาวเลทีม่วีถิหีากินกับทะเล
มากกว่าบนฝั่ง ส่วนใหญ่สื่อสารกันเป็นภาษามอแกน และ
อาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะเหลา เกาะสินไห เกาะช้าง 
เกาะพยามในจังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์ ในจังหวัดพังงา 
และบ้านราไวย์ในจังหวัดภูเก็ต 

 ๒) กลุ ่มมอแกลน เป็นกลุ ่มที่อาศัยต้ังบ้านเรือน
ในชายฝั่งทะเล มีวิถีชีวิตผสมผสานกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เช่น 
หมู่บ้านชาวเลชายฝั่งทะเลประมาณ ๑๐ หมู่บ้านในจังหวัด
พังงาและจังหวัดภูเก็ต และชาวเลท่ีเกาะพระทองในจังหวัด
พังงา
 ๓) กลุ ่มอูรักลาโว้ย เป็นชาวเลที่มีภาษาเฉพาะ 
แตกต่างจากมอแกน มอแกลน และเป ็นกลุ ่มที่อาศัย 
ตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล จังหวัดภูเก็ตบางส่วน และ
จังหวัดกระบี่ เช่น เกาะลันตา เกาะพีพี 
  ปัญหาส�าคัญที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลต้องเผชิญ
 ๑) ความไม่มัน่คงในทีอ่ยูอ่าศยั  กลุม่ชาตพัินธุช์าวเล
จ�านวนไม่ต�่ากว่า ๒๕ ชุมชน ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน และใน
จ�านวนนี้ มี ๗ ชุมชน ที่มีความขัดแย้งกับเอกชน ถูกฟ้องขับไล่  
และต้องขึ้นศาลเพื่อต่อสู้คดี รวมกว่า ๒๒๑ ครัวเรือน  

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

สทิธิมนษุยชนของกลุม่ชาตพัินธุช์าวเล 
สรุปสาระจากกจิกรรมรวมญาติชาติพนัธุช์าวเลคร้ังท่ี ๙   “เหลียวหลังแลหน้า ๙ ปี มต ิครม.ชาวเล”

อภิสิทธิ์ พันธุ์วิไล 
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�านาญการ



 ๒) สุสานและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรม
ถูกรุกราน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลส่วนใหญ่
อยู่บริเวณชายหาดริมทะเล บางพื้นที่ถูกรุกราน ถูกห้ามฝัง  
มีการออกเอกสารมชิอบทบัทีส่สุาน หรอืถกูบกุรกุโดยกลุ่มทนุ  
ซึง่จากการส�ารวจพบว่าพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิของกลุม่ชาตพินัธุช์าวเล
เหล่านีก้�าลงัประสบปัญหากว่า ๑๕ แห่ง ในจ�านวนนีไ้ม่นบัรวม
สสุานทีถ่กูขุดรือ้ท�าลายเพ่ือสร้างโรงแรมใหญ่ ๆ  ตามเกาะต่าง ๆ   
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว  
 ๓) ปัญหาพื้นที่ท�ากินในทะเล จากข้อมูลของ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ระบุว่าแต่เดิมกลุ่ม
ชาตพินัธุช์าวเลหากนิตามเกาะแก่งต่าง ๆ  ไม่ต�า่กว่า  ๒๗ แหล่ง  
แต่ปัจจุบันเหลือเพียง  ๒ แหล่ง โดยพื้นที่ท�ามาหากิน 
หน้าชายหาด และพืน้ทีจ่อดเรอืกลบักลายเป็นสทิธขิองกลุม่ทนุ 
ในธุรกิจการท่องเที่ยว ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบางแห่ง 
ไม่สามารถท�าการประมง ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมได้ เนื่องจาก 
ขดักบักฎหมายของกรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  
โดยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานจับกุมพร้อมยึดเรือและของกลาง 
มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ต้องออกไปหากินไกลจากฝั่งมากขึ้น 
และต้องด�าน�า้ลกึถงึ ๓๐ - ๕๐ เมตร ชาวเลหลายรายจงึประสบ
กบัภาวะ “โรคน�ำ้หนบี” หรอื การได้รับบาดเจบ็จากแรงดันใต้น�า้  
ซึ่งเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นพิการและ 
เสียชีวิตได้
 ๔) ปัญหาการศกึษาและสาธารณสขุ  กลุม่ชาติพันธุ์
ชาวเลส่วนใหญ่ระดบัการศกึษาต�า่ ไม่มโีอกาสได้เรยีนต่อ และ
ไม่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 ๕) ป ัญหาขาดความภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรม เนื่องจากความเจริญของเมืองและนโยบาย

การพัฒนาที่มุ ่ ง เน ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ส่วนใหญ่รับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบคนเมือง โดยท่ีภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของกลุ ่มตน

ก�าลงัสูญหายไป 

 การแก้ ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองสิทธิชาติพันธุ์ชาวเล
 การแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ขาวเลนั้น มีความ
พยายามในการผลักดัน “(ร่าง) พระราชบญัญัติเขตคุม้ครอง
ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์” ซ่ึงปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรงัสติ อยูใ่นระหว่างการยกร่าง  โดยมสีาระส�าคัญ 
คือ การก�าหนดเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่
เพ่ือการอยู่อาศัยของชุมชน พ้ืนท่ีท�ามาหากินท้ังทางบกและ
ทางทะเล รวมท้ังพ้ืนท่ีทางจิตวญิญาณ  เช่น  สถานทีป่ระกอบ
พิธีกรรม  สุสาน  ฯลฯ  และหากพ้ืนท่ีใดเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
โต้แย้งเร่ืองสิทธิในที่ดิน ควรจะมีการตรวจสอบ  พิสูจน์และ
คุ้มครองสิทธิ โดยค�านึงถึงวัฒนธรรมชุมชน  และเอกสารสิทธ ิ
ไม่ควรจะเป็นหลักฐานเดียวที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องสิทธ ิ
ในที่ดินด้วย 
 โอกาสน้ี   นายโสพล จรงิจติร เลขาธกิารคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวถึงประเด็นการยกร่าง
กฎหมายที่เอื้อต่อสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ว่า กฎหมายต่าง ๆ 
ทีอ่อกมาเพือ่คุม้ครองสทิธขิองกลุม่ชาตพินัธุค์วรเป็นกฎหมาย
กลางท่ีใช้ได้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ และได้ 
ชีใ้ห้เห็นว่า ประมวลกฎหมายทีด่นิหรอืพระราชบญัญตัอิทุยาน 
ล้วนเกิดขึ้นหลังผู ้คนท้องถิ่นด้ังเดิม แต่กฎหมายเหล่านี ้
กลับเข้ามาลิดรอนสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลซ่ึงตั้งรกราก
อยู่ในพื้นที่มาแต่บรรพบุรุษ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติซ่ึงมีหน้าท่ีและอ�านาจในการจัดท�าข้อเสนอแนะ 
เพื่อแก้ไขกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา จะรับฟัง 
และน�าป ัญหาของกลุ ่มชาติพันธุ ์ชาวเลไปประมวลผล 
และ เ สนอแก ้ ไ ขกฎหมาย  เ พ่ื อส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ ทุ กคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ ่มชาติพันธุ ์ต่าง ๆ ให้ได้เข้าถึงสิทธิ 
ขั้นพื้นฐาน อันจะน�าไปสู่การลดการเลือกปฏิบัติและสร้าง 
ความเท่าเทียมกันในสังคมให้เกิดขึ้น

5ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒



ชวนอ่าน นิทานส่งเสริมสิทธิเด็กเรื่อง 
“มดจิ๋วสีรุ้ง” (ฉบับออนไลน์)

เรื่องราวการผจญภัยของพ่ีน้องมดจ๋ิวหลากสี สะท้อน 
การส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู ้จักเคารพ 
ในตั ว เองและยอม รับในความแตกต ่ า งของกันและกัน  
เสรมิการมองโลกอย่างมจิีนตนาการ และชักชวนให้ผู้ใหญ่เปิดรับฟัง 
ความคิดเห็นของเด็ก ๆ จากนิทานโดยไม่ด่วนสรุปและตัดสิน
 

สแกนอ่านที่

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

สาร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

-------------------------

“เด็กควรได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนของสังคมเพราะเรื่องของเด็กเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก 
ทุกคนในสังคม สมดังท่ีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๓ ได้ให้หลักประกันไว้ว่า “ในการกระท�าทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก  
ไม่ว่าจะกระท�าโดยสถาบนัทางสงัคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนติบัิญญตัิ  
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นล�าดับแรก”

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิอยนืยนัในสทิธขิัน้พ้ืนฐานของเด็ก ได้แก่ สทิธทิีจ่ะได้รับการดูแลสขุภาพอนามยั 
มีความปลอดภัย มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี มีภาวะโภชนาการ ที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครอง ได้แสดงออก  
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นอันเหมาะสม

เป็นท่ีน่ายินดีว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... เพราะการพัฒนา 
เดก็ปฐมวยัเป็นการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ประกอบกบัมงีานวิจัยทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า การพัฒนาสมองในช่วงปฐมวยั เป็นการสร้าง
คุณภาพสมองที่ฝังลึก ก่อให้เกิดเป็นความสามารถ อุปนิสัย และบุคลิกภาพที่ติดตัวบุคคลไปตลอดชีวิต เช่น การอ่านนิทาน 
ให้เด็กเล็ก ๆ ฟัง จะช่วยพัฒนาสมองของเด็ก เพราะนิทานจะช่วยกระตุ้นจินตนาการและพัฒนาการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ก็มีเร่ืองที่ท้าทายแก่เด็ก เพราะเป็นยุคของการเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็วหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งท�าให้ต้องมีการปรับตัวอย่างฉับพลัน และ
การเปลีย่นโครงสร้างประชากรท่ีมผีูส้งูวัยเพิม่ข้ึนเป็นจ�านวนมาก จ�านวนเดก็มน้ีอยลง ท�าให้มภีาระในการดแูลผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ 
ซึ่งเด็กในวันนี้ที่จะเป็นวัยท�างานในอนาคตจะต้องเผชิญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคมควรร่วมกันแก้ไข
โดยให้เดก็มส่ีวนร่วมในการแก้ไขด้วย เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ และเสริมพลังศกัยภาพให้แก่เด็กในการเผชญิความเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ของโลก 

เนือ่งในโอกาสวันเดก็แห่งชาตปิระจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ วนัเสาร์ที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติขอส่งก�าลังใจมายังเด็ก ๆ ทุกคน ให้มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีความสุข และเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อสร้างคุณค่า 
ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป”

นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ภาพกิจกรรม

 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ เข้าร่วมและกล่าวเปิดเวทีสาธารณะเรื่อง “ความปลอดภัยในการโดยสาร 
รถจกัรยานยนต์ : สทิธลิกูหลานไทยทีต้่องคุม้ครอง” จดัโดย คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน มุ ่งเน้นไปที่การคุ ้มครองกลุ ่มเด็กและเยาวชนให้สวมหมวกนิรภัย 
ในการขับขี่และโดยสาร ในการนี้ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิ 
เมาไม่ขับ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ ๒) ร่วมเป็นวิทยากรด้วย  
ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 วนัที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม 
เชิงปฏิบัติการผู ้ท�าหน้าที่ ไกล ่เกลี่ยข ้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
(ระดับต้น) เรื่อง “หลักการและวิธีไกลเกลี่ยข้อพิพาทในการ
คุ ้มครองสิทธิของคู ่ความ และจริยธรรมของผู ้ไกล่เกลี่ย”  
จัดโดย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกระบวน
การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท และการเคารพสทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนษุย์ทีเ่ท่าเทยีมกนัของคูค่วาม ณ โรงแรมเอสด ีอเวนวิ ป่ินเกล้า

 วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางอังคณา นีละไพจิตร 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข ้าร ่วมงานประกาศผลและ 
พิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจ�าปี ๒๕๖๑ 
จัดโดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยนางอังคณา 
ได้รับมอบโปสการ์ดให้ก�าลังใจจากผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้ ในฐานะ 
นกัปกป้องสทิธมินษุยชนหญงิทีร่ณรงค์เพือ่ยตุกิารอุม้หายในประเทศไทย 
ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 วันท่ี ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง  
“Senior Executive Officer Network” ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ตามกรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิิก 
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions - APF) ในการนี้ 
ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศร่วมกับเลขาธิการสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

กสม. ฉัตรสุดา ร่วมมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดเวทีถกความปลอดภัย
ในการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ของเด็ก

กสม. อังคณา รับมอบโปสการ์ดให้ก�าลังใจจากผู้สนับสนุน
ของแอมเนสตี้ ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง 

กสม. ประกายรตัน์ เป็นวทิยากร “หลักการและวธิีไกลเกล่ียข้อพพิาทในการคุม้ครองสิทธิของคูค่วาม และจรยิธรรมของผู้ไกล่เกลีย่”

เลขาธิการ กสม. ร่วมประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖-๗ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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

 วันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวชุติมา  
บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย
ภายหลงัการยืน่ภาคยานุวตัรสารเข้าเป็นภาคใีน “สนธิสัญญา
มาร์ราเคช” (Marrakesh Treaty) กับองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organi-
zation : WIPO) เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงงาน 
ทีม่กีารโฆษณาแล้ว ส�าหรบัคนตาบอด คนพกิารทางการมองเหน็  
และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะมีผลให้ประเทศไทย 
เป็นสมาชกิล�าดบัที ่๔๙ ต่อจากฟิลปิปินส์ ว่า ปัจจุบันคนพกิาร 
ทีมี่ความบกพร่องทางการเหน็ของไทย มปีระมาณ ๒๐๔,๐๐๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของคนพกิารท่ัวประเทศ และจะมแีนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามอายุของประชากรสูงวัยท่ีเพิ่มขึ้น  

การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชของไทย จะเป็น
ประโยชน์ส�าหรับคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ ์
อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็นได้
 โดยองค์กรทีไ่ด้รับอนุญาตจะสามารถน�างานลิขสทิธิ์
ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย และสมาชิกสนธิสัญญา 
มาร์ราเคชกว่า ๔๘ ประเทศ มาท�าซ�้า ดัดแปลง เช่น  
น�ามาท�าอักษรเบรลล์ หรือหนังสือเสียง และเผยแพร่ให้แก่
คนพกิารได้ โดยไม่ถอืเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์อนัเป็นการสร้าง
โอกาสและความเท่าเทยีมทางสงัคมในการเข้าถงึข้อมูลความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์จากทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิารไทยให้ได้รบัความเสมอภาคในการศกึษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
 อนึ่ง การยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา 
มาร ์ราเคชในครั้งนี้  จะมีผลผูกพันประเทศไทยในวันที่  
๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ หรือ เมื่อพ้นก�าหนด ๓ เดือนนับแต ่
วนัทีย่ืน่ภาคยานวุตัสิาร โดยประเทศทีเ่ข้าเป็นภาคสีนธสัิญญา 
ดังกล่าวแล้ว เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น 
ส�าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนท่ีเข้าเป็นภาคสีนธิสญัญาฯ แล้ว 
ได้แก่ สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์

ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีใน “สนธิสัญญามาร์ราเคช”
เพิ่มโอกาสการเรียนรู ้ ให ้คนตาบอดเข ้าถึงงานลิขสิทธิ์ 

มีผลบังคับใช้ ๒๘ เมษายน นี้


