
วาระ 3 ปี แห่งการขับเคล่ือนหลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย สู่การขับเคลื่อนนโยบาย
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

วิกฤตโควิด 19 : ข้อจำากัดด้านสิทธิ
มนุษยชนสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

มุมสะท้อน

ภาพกิจกรรม

17 พฤษภาคม วันสากลเพื่อยุติความ
เกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ 
และคนรักสองเพศ (IDAHOT)

3 พฤษภาคม วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 
(World Press Freedom Day)
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2563

 ในวาระครบรอบ 3 ปีของการขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ในประเทศไทย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานคณะท�างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดเผยถึง 

ความกา้วหนา้ของไทยในฐานะประเทศแรกและประเทศเดยีวในภมูภิาคเอเชียที่ประกาศใช้ ‘แผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธุรกจิ
กับสิทธิมนุษยชน’ (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) อย่างเป็นรูปธรรม 

วาระ 3 ปี แห่งการขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะว่าด้วย
             ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
                               สู่การขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการลงทุน 
โดยบรษิทัสญัชาตไิทย เช่น ธรุกจิพลงังาน เหมอืงแร่ เขตเศรษฐกจิ
พิเศษ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้แรงงานซึ่งมักประสบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน

กสม. ตระหนักว ่าการตามแก ้ไขป ัญหารายกรณี 
ในลักษณะการท�างานที่แยกส่วนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ย่อม
เป็นภารกิจท่ีไม่มีวันจบสิ้น จึงเห็นว่าทุกภาคส่วน ท้ังภาคธุรกิจ 
ซ่ึงมคีวามเสีย่งต่อการกระท�าละเมิด ภาครฐัซ่ึงเป็นผูก้�ากบัดูแล และ

 ย้อนไปเมื่อ 31 พฤษภาคม 2560 จุดต้ังต้นอย่าง
เป็นทางการในการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นจากการลงนามใน ‘ปฏิญญาความร่วมมือ 
เพื่อขับเคล่ือนหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ’ ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต ิ(กสม.) หน่วยงานของรฐั ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรภาคธุรกิจ ได้แก่ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ค
ประเทศไทย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

 “ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทีเ่กีย่วเน่ืองจากการด�าเนนิธรุกิจมากกว่า 2,000 เรือ่ง  
โดยมักเป็นธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

จุดตั้งต้นรูปธรรมของการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิฯ ในประเทศไทย



นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  :	 นายวัส	ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา	จันทร์ดียิ่ง	
	 นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์
	 นายสมณ์	พรหมรส	
					 นางสาวอารีวรรณ	จตุทอง	
					 นางภิรมย์	ศรีประเสริฐ	
				 นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  :	 นายบุญเกื้อ	สมนึก
รองเลขาธิการ :	 นางสาวรตญา	กอบศิริกาญจน์
	 นางสาวอัจฉรา	ฉายากุล
	 นายอัญญะรัฐ	เอ่งฉ้วน

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

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์	 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

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

มุมสะท้อน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2563

 ในวาระครบรอบ 3 ปี ของ ‘ปฏิญญาความ

ร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ’ ระหว่าง 

คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) หน่วยงาน 

ของรัฐ และองค์กรภาคธุรกิจ มุมมองสิทธิ์ฉบับนี ้

ขอเชิญชวนผู้อ่านติดตามความก้าวหน้าเชิงรูปธรรม

และก้าวต ่อไปของการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับ 

สทิธมินษุยชนในประเทศไทยผ่านการให้สมัภาษณ์ของ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ในประธานคณะท�างานขับเคลื่อนธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ต่อด้วยบทความกรณวีกิฤตโรคโควดิ 19 ทีช่วนให้ 

ผู ้ อ ่ านได ้ฉุก คิดถึงผลกระทบทางสิ่ งแวดล ้อม 

อนัเป็นผลกระทบหนึง่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคที่หลายคนอาจมองข้ามไป ปิดท้ายด้วยสาระ 

ความรู้เนื่องในวันส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนประจ�า

เดือนพฤษภาคม ได ้แก ่ วันสากลเพื่อยุติความ 

เกลยีดกลวั คนรักเพศเดยีวกนั คนข้ามเพศ และคนรกั 

สองเพศ (IDAHOT) และวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 60 

C = 0 , M = 35, Y = 85, K = 0

C = 100 , M = 80, Y = 0, K = 20

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 0

C = 28 , M = 55, Y = 100, K = 11

ประชาชนซึง่เป็นผูท้ีอ่าจได้รบัผลกระทบ ต้องร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหาในระดับ
นโยบาย โดยเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล คือ หลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
ซึ่งเราสามารถน�ามาปรับใช้เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก 
การด�าเนินธุรกิจได้”

นางประกายรัตน์ อธิบายโดยสรุปว่า หลักการชี้แนะฯ ดังกล่าว  
มีสาระส�าคัญบนพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) ภาครัฐต้องคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนจากการถูกละเมิดโดยธุรกิจ (Protect) 2) ภาคธุรกิจต้องเคารพ
สิทธิมนุษยชน (Respect) เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิของชุมชนในพื้นที่ และ  
3) ภาครัฐและภาคธุรกิจต้องร่วมกันเยียวยาความเสียหายเม่ือผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น (Remedy) 



การจัดท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ ร่วมกับ ก.ล.ต.
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นางประกายรัตน์ 
กล ่าวว ่าการเกิดข้ึนของ
แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ 
นี้  อาจถือได ้ว ่าเป ็นการ  
“จบงาน” การขับเคลื่อน
ในระดับนโยบายก้าวส�าคัญ
ของไทยส�าหรบัเรือ่งธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนอย่าง
เป็นรูปธรรม นับตั้งแต่ที่หน่วยงานรัฐ ภาคธุรกิจ และกสม. 
ได้ลงนามเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ ร่วมกันเมื่อ 3 ปีก่อน

หนุนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิฯ 
เพื่อความยั่งยืน

อย่างไรก็ดี งานในระดับการน�าไปปฏิบัติ ยังไม่จบสิ้น 
โดยง่าย ก้าวต่อไปของ กสม. ในฐานะสะพานเชือ่มกบัภาคส่วนต่าง ๆ  
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คือ การติดตามการ
ด�าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารระดับชาตฯิ ของรฐั และการร่วมมอื 
กับ ก.ล.ต. เพื่อจัดท�าหลักสูตรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของบริษัทท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ต่อการด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน  
การก�าหนดเครื่องมือกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้านให้บริษัทสามารถน�าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรได้ และอาจประสานงานกับ ก.ล.ต. ให้มีการสร้างแรงจูงใจ
ด้วยการให้รางวัลกับภาคธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจด้วยการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ ที่ไม่ใช่เป็นการเพ่ิมต้นทุน 
แต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท รวมท้ังอาจก�าหนดให้
มีการรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในรายงานประจ�าปีของบริษัท 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย 

  “ในยุคโลกาภิวัตน์การประกอบธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมุ่งผลก�าไรเพียงอย่างเดียว กลายเป็นมาตรฐานท่ีประเทศ 
คู่ค้าหรือร่วมลงทุนกับไทยคาดหวังภาคธุรกิจจึงควรรู้จัก เข้าใจ 
และน�าหลักการช้ีแนะฯ ไปปฏิบัติให้เกิดการด�าเนินธุรกิจที่
เคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อความยั่งยืนขององค์กร สังคม และ 
ประเทศชาติ” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้าย 

จากหลักการชี้แนะฯ ระดับสากลสู่การจัดท�าแผนปฏิบัติ
การระดับชาติ

 เพื่อขับเคลื่อนการน�าหลักการชี้แนะฯ ไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กสม. จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ อบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานรัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจและ
รัฐวิสาหกิจไทยในเรือ่งการด�าเนินธรุกิจท่ีเคารพสทิธมินุษยชน และ
ได้ผลักดันให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นภาคธุรกิจ
น�าร่องท่ีน�าหลกัการช้ีแนะฯ ไปปรับใช้ ด้วยกระบวนการตรวจสอบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due  
Diligence) และการจัดท�ารายการเช็คลิสต์ตรวจสอบสิทธิที่อาจ
ได้รับผลกระทบส�าหรับธุรกิจการโรงแรม

การด�าเนินงานท่ีส�าคัญอีกประการ คือการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น 
กลุ่มธุรกิจหลักที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดย กสม. 
ได้ร่วมมือของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อน
หลักการชี้แนะฯ ร่วมกันเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

ขณะเดียวกัน เมื่อรัฐบาลได้จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ซ่ึงจัดท�าขึ้น
ตามกรอบหลักการชี้แนะฯ ของสหประชาชาติ กสม. ได้ร่วม 
ท�าหน้าทีเ่ป็นสะพานเชือ่มรบัฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็จาก
ภาคประชาชนต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ดังกล่าว จนน�า
ไปสู่ 12 ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
เช่น การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาและมาตรการการแก้ไข
ปัญหาด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาตรการป้องกันและเยียวยา
ที่มีประสิทธิภาพ และการน�านโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ไปสู่
การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม กระทัง่คณะรฐัมนตรมีมีตปิระกาศใช้
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1  
(ปี 2562 - 2565) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้ไทย 
เป็นประเทศแรกในเอเชีย และเป็นประเทศที่ 23 ของโลกที่มี
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 



นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

วิกฤตโควิด 19 : ข้อจ�ากัดด้านสิทธิมนุษยชนสู่ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่ ผ่านมา 
องค์การสหประชาชาติได้ส�ารวจการรับมือกับเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรอืโรคโควิด 19 ของทกุประเทศทั่วโลก โดยพบขอ้กงัวล
เกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยับยัง้และป้องกัน
การระบาดของโรค อันเป็นเหตุให้บางประเทศมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อ
ควบคุมการเดินทาง การจ�ากัดสิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ของประชากร การสั่งปิดกิจการและสถานที่เสี่ยง ซ่ึงท�าให้เกิด

 

ผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ในวงกว้าง 

อย่างไรก็ดี การบังคับใช้มาตรการที่เข้าข่ายการละเมิด
และลดทอนสิทธิและเสรีภาพในช่วงที่มีวิกฤตการระบาดของโรค
อาจเป็นเรือ่งทีท่กุภาคยอมรบัร่วมกนัได้ เพราะถอืเป็นเหตฉุกุเฉนิ 
ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต้องใช้แนวทางรับมือ 
ทีแ่ตกต่างจากสถานการณ์ปกติ แต่การบงัคับใช้มาตรการทีก่ระทบ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็จ�าต้องมีกฎหมายรองรับและ
ต้องบังคับใช้อย่างได้สัดส่วนและเหมาะสม ค�านึงถึงหลักการด้าน 
สิทธิมนุษยชน และจะต้องก�าหนดกรอบเวลาประกาศใช้อย่าง
ชัดเจน โดยไม่ปล่อยให้สถานการณ์เหล่านี้ยาวนานจนกลายเป็น
ภาวะปกติ สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ รัฐจะต้องรับผิดชอบด้าน
การดูแลสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งในช่วงวิกฤตและหลังวิกฤต
ผ่านพ้น ซึ่งรวมทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังจะ
ต้องมีการแผนฟื้นฟูที่ดีโดยประชาชนมีส่วนร่วม

ด้วยเหตนุี ้นายอันโตนโิอ กูเตอร์เรส เลขาธกิารองค์การ
สหประชาชาติ จึงได้ออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้แต่ละ
ประเทศให้ความส�าคญักบัการเข้าถงึบรกิารด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประชาชน รวมทั้งการจัดท�าแผนช่วยเหลือ 
ในทุกด้าน โดยต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไปพร้อมกัน 
และต้องกระท�าการต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การปฏิบัติเหมือน ๆ กันอย่างท่ัวถึง ซึ่งค�าเรียกร้องน้ีมีออกมา 

ในขณะทีร่ฐับาลในบางประเทศเริม่พจิารณาการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคมุและป้องกนัการระบาด ขณะทีอ่งค์การอนามยัโลกออกมา
เตอืนก่อนหน้านีแ้ล้วว่า วกิฤตครัง้นีย้งัห่างไกลจากจดุสิน้สดุ และ 
หลายประเทศเพิ่งอยู่ในขั้นต้นของการระบาด ขณะที่บางประเทศ 
ท่ีเคยมีรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคท่ีดีข้ึน กลับต้อง
เผชิญกับภาวะการระบาดของโรคระลอกใหม่ด้วย 

นอกจากผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
แล้ว วิกฤตโควิด 19 ยังน�าไปสู ่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ทีห่ลายคนนกึไม่ถงึ ดงัทีอ่งค์การอตุุนยิมวิทยาโลก ออกมาเตอืนว่า  
หากภาวะโลกร้อนดังเช่นในปัจจุบันยังด�าเนินต่อไป อุณหภูมิของ
โลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสภายใน 10 ปีข้างหน้า และ
หากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆ ผลกระทบที่ตามมาจะร้ายแรง 
จนไม่มีทางแก้ไขได้ และจะน�าไปสู ่ปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย  
ทัง้เรือ่งสาธารณสุขและการแพทย์ รวมทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
นอกจากนี้ ประเด็นที่ส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคของผู้คนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 จนท�าให้มีปริมาณขยะจากการบริโภคเพิ่มขึ้นมหาศาล  
ซึ่งหากยังมีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงเพิ่มมากขึ้น 
อย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ และสงัคมยงัไม่ตระหนกัถงึมลพษิพลาสติกท่ีจะ 
เกิดขึ้นในช่วงหลังจากน้ี เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตทาง
นิเวศวิทยาอย่างหนัก อย ่างไรก็ดี  ถึงแม ้ว ่าสถานการณ ์
การระบาดของโรคโควิด 19 จะเป็นเหตุให้การด�าเนินกิจการของ 
ภาคอตุสาหกรรมหยดุชะงัก ซ่ึงท�าให้อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ของโลกลดลงราว 6% แต่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเช่ือว่า 
เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น อุตสาหกรรมท้ังหลายจะเร่งท�างานหนัก  
และสภาพอากาศก็จะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว

สอดคล้องกับ Johan Rockström อาจารย์ด้าน
วิทยาศาสตร์โลกและผู้จัดการ Potsdam Institute ศูนย์วิจัย
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศเยอรมน ี 



เกรตา ธันเบิร์ก เยาวชนนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2563 5

ซึ่งกล่าวถึงเป้าหมายของประชาคมโลกในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 ว่า เพื่อไปสู ่
เป้าหมายนั้น ประชาคมโลกจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ 7.6% ทกุปี หากแต่นกัวทิยาศาสตร์คาดว่า อตัราการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปีน้ีจะอยูแ่ค่ราว 4% แม้ว่าจะมกีารบงัคบั
ใช้มาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิดในหลายประเทศก็ตาม

อาจารย์ด้านวทิยาศาสตร์โลก ยงัคาดการณ์อกีว่า หลังภาวะ 
เศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตโควิด 19 ประเทศต่าง ๆ จะ 
ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
เห็นได้จากวิกฤตฟองสบู่แตกเมื่อปี ค.ศ. 2009 ซึ่งปีดังกล่าว  
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 1% ทว่าปีถัดมา ระดับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับตีกลับเพิ่มขึ้นกว่า 5% นั่นแสดงว่า
หลังวิกฤตโควิด 19 มนุษย์โลกจะต้องรับมือกับผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้านเกรตา ธนัเบิร์ก เยาวชนนกัรณรงค์ด้านสิง่แวดล้อม
ชื่อดัง ก็กล่าวในงานเสวนาออนไลนเ์นื่องในโอกาสวันปกป้องโลก 
(Earth Day) ประจ�าปี ค.ศ. 2020 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  
ในท�านองเดยีวกนัว่า แม้หลายคนจะมองว่าวกิฤตโควดิส่งผลด้านบวก 
ต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะการเดินทาง 
ข้ามประเทศ การเดนิทางไปท�างาน หรอืธรุกจิอตุสาหกรรม ต้อง
หยดุชะงัก จนส่งผลให้มลพษิ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สู่ช้ันบรรยากาศลดลงอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ทว่านั่นไม่ใช่
เรื่องน่ายินดี เพราะวิกฤตนี้เป็นโศกนาฏกรรมของผู้คนมากมาย 
ยิง่ไปกว่าน้ัน กจิกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและมลพษิ
ในช่วงนี้ เป็นเพียงการหยุดชั่วคราว ไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบ
อย่างยั่งยืน

เกรตายงัระบวุ่า วกิฤตโควดิตอนนี ้เป็นเสมอืนแว่นขยาย
สิ่งที่ใหญ่กว่า ชี้ให้เห็นว่าโรคระบาดเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตปัจจุบัน 
ทีท่�าลายธรรมชาตแิละระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเปราะบางเพียงใด 
ยามเกิดวิกฤต 

จะเหน็ได้ว่า วกิฤตโควดิ 19 นอกจากก่อให้เกดิผลกระทบ 
ต่อสิทธิเสรีภาพ และสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังเป็น
อีกปัจจัยที่น�าไปสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ภาวะโลกร้อนท่ีอาจทวีความรุนแรงอย่างก้าวกระโดด วิกฤตนี้ 
จึงเป็นสถานการณ์อันท้าทายยิ่งส�าหรับรัฐในการสร้างสมดุล
ระหว่างการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนกับการสร้าง 
ข้อจ�ากัดเท่าที่จ�าเป็น ซึ่งมิใช่เพียงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ เสรีภาพในการชุมนุม ฯลฯ  ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 3 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เท่านั้น  
แต่ภายในสถานการณ์เดียวกันที่อาจน�าไปสู่วิกฤตทางสิ่งแวดล้อม
ในอนาคตอนัใกล้ รฐัยงัมหีน้าทีต้่องอนรุกัษ์ คุม้ครอง บ�ารงุรกัษา 
ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและย่ังยืน ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 57 (2) ของรัฐธรรมนูญฯ อีกด้วย

“โคโรนาไวรสัเปลีย่นวธิกีารมองวกิฤตให้แก่เรา วกิฤต
สอนให้เราฟังนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ วิกฤตท�าให้
เราตัดสินใจไม่ท�าตามใจตัวเอง แต่ท�าสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับสังคม 
ส่วนรวม วิกฤตท่ีท�าให้เราลุกข้ึนมาร่วมมือกันนี้เป็นทัศนคติที ่
ฉันหวังว่าจะแพร่หลายในสังคม” 

ค�ากล่าวของเกรตา ธันเบิร์ก ช่วยเตือนใจให้เราทุกคน 
เห็นว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสท่ีท�าให้สังคมได้บทเรียนและ 
ร่วมกันมองไปข้างหน้าเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ท่ีอาจหนักหนา
กว่านี้ไปด้วยกัน

ที่มา

- กรีนพีช. (18 พฤษภาคม 63). วิกฤตโควิด-19 ก�าลังซ�้าเติมวิกฤตขยะ
พลาสติกหรือไม่. สืบค้นจาก  https://www.greenpeace.org/thailand/
story/16270/plastic-single-use-plastic-crisis-in-covid-19-sitution/

- ส�านักข่าวสิ่งแวดล้อม. (23 เมษายน 63). ปาฐกถาวันปกป้องโลก เกรต้า
เตือน อย่าให้วิกฤตโควิด ท�าให้หลงลืมวิกฤตโลกร้อน. สืบค้นจาก https://
greennews.agency/?p=20929

- ซินหัว. (23 เมษายน 63). ผู้น�ายูเอ็นเรียกร้อง ‘ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ควบคู่รับมือโควิด-19’. สืบค้นจาก https://www.xinhuathai.com/
inter/99981_20200424



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 17 พฤษภาคม วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัว  

คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ  
(International Day against Homophobia, Transphobia 
and Biphobia) หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ วัน “IDAHOT” เป็น 

วันหนึ่งที่สะท้อนสถานการณ์ความรุนแรง การแบ่งแยกและ
เลือกปฏิบัติท่ีคนเหล่านี้ต้องเผชิญ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสียง
ไปยังรัฐบาลและสื่อสาธารณะให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้
 วัน “IDAHOT” มีที่มาสืบเน่ืองจาก เม่ือวันที่ 17 
พฤษภาคม 2533 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization : WHO) มีมติถอดเรื่องการ
รักเพศเดียวกันออกจากบัญชีความผิดปกติทางจิต หลังจากนั้น 
ในปี 2547 จึงได้ก�าหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น 
วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ 
และคนรักสองเพศ
 ปัจจุบันสังคมมีความก้าวหน้าในการเป ิดรับเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ในหลายๆ ประเทศมีการตรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ เช่น ไต้หวัน 
ถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รัฐสภาผ่านกฎหมายแต่งงานของ 
คนเพศเดยีว ซึง่ท�าให้คูร่กัเพศเดียวกนัในไต้หวนัออกมาจดทะเบยีน
สมรสกันจ�านวนมาก อย่างไรก็ตามกลับปรากฏรายงานข่าวว่า  
ภายหลังการจดทะเบียนได้เพียง 3 สัปดาห์ มีคู ่รักที่ต ้อง 
จดทะเบียนหย่าเป็นคู่แรก เนื่องจากถูกกดดันจากสังคม และการ
ไม่ยอมรับของครอบครัว
 ในสังคมไทย แม้ความหลากหลายทางเพศจะได้รับ
การยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้น ดังเช่นผลส�ารวจของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เมื่อปี 2562 พบว่าคนไทย
สนับสนุนให้มีกฎหมายหรือนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคน 
หลากหลายทางเพศ แต่ยังมีการตีตรา แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ
ปรากฏอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายที่รักสองเพศมีประสบการณ์การ
ถูกตีตราหลายรูปแบบกว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มอื่น ๆ

 ด้วยเหตุนี้ ประชาชนหลายกลุ่มจึงมีความพยายามที่จะ
ผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้รับ
การคุ้มครองหรือมีสิทธิเพิ่มมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 หรือการผลักดันให้มีการร่าง
กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต พ.ศ. .... เพื่อให้คนคู่รักเพศเดียวกันได้รับ
การรบัรองสทิธด้ิานต่าง ๆ  ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณาตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
 ในป ีนี้  แนวคิ ด ในการจั ด ง านวั นสากล เพื่ อยุ ต ิ
ความเกลยีดกลวัคนรกัเพศเดียวกนั คนข้ามเพศ และคนรกัสองเพศ  
คือ ‘Breaking the silence’ หรือ ‘ทลายความเงียบงัน’  
ซึ่งต้องการสนับสนุนให้คนหลากหลายทางเพศได้เปิดเผย 
อัตลักษณ์ทางเพศที่ถูกซ่อนไว้ และแสดงออกถึงความมีตัวตน
ของพวกเขา อย่างไรกด็ ีนอกเหนอืจากการเปิดเผยตวัตน สิง่ส�าคญั
คอื ต้องตระหนกัร่วมกนัว่า จะต้องทลายการตตีรา การเลือกปฏบิตัิ 
และร่วมส่งเสยีงเพือ่ให้สงัคมเกิดการปฏบัิตต่ิอกลุม่คนหลากหลาย
ทางเพศซึง่เป็นเพือ่นมนษุย์เช่นเดียวกนัอย่างให้เกยีรต ิโดยไม่เลอืก
ปฏิบัติต่อกันเพราะเพศวิถี หรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง
 

ที่มา 
- www.may17.org  
- เว็บไซต์โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
- The Momentum. (15 พฤษภาคม 63). ทลายความ
เงียบงัน : ไอดาฮอต (IDAHOT) ในโลกอุดมคติ. สืบค้นจาก 
https://themomentum.co/idahot-2020-breaking-
the-silence/

17 พฤษภาคม วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัว  
คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT)
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ภาพกิจกรรม

สำานักงาน กสม. จัดพิธีและลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ผู้ร้องเรียนให้มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยื่นหนังสือขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กสม. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันฉัตรมงคล ณ พระบรมมหาราชวัง

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดพิธีและลงนามถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันฉัตรมงคล โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาติ นายสมณ์ พรหมรส และนางสาวอารวีรรณ  
จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณด้านหน้า
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  
ช้ัน 7 ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายคมสรรค์ เมธีกุล ผู้ช่วย 
เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิในฐานะได้มอบหมาย 
จากเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็น 
ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายกรณีการจัดการการศึกษาโดยครอบครัว 
ให้สมัภาษณ์สือ่มวลชนร่วมกบัเครอืข่ายบ้านเรยีนและผูร้้องเรยีน
ให้มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกรณีศาลปกครองกลางมี 
ค�าพิพากษายกฟ้องคดีที่ผู้ร้องเรียนฯ ยื่นฟ้องส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาแห่งหนึง่ ละเลยต่อหน้าท่ีในการอนมุตัผิลการจัดการศึกษา

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง  
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที ่
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมถวายแจกัน
ดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  
ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

 โดยในวันเดียวกันผู้ร้องเรียนฯ ได้ยื่น
หนังสือขอความอนุเคราะห์ด้านการประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อเลขาธิการฯ โดยมี  
นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ ผู้อ�านวยการส�านัก
มาตรฐานและตดิตามการคุม้ครองสทิธมินษุยชน
เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือดังกล่าว ณ ส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ 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

3 พฤษภาคม 
วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 
(World Press Freedom Day)

 

ท่ีมา : องค์การยูเนสโก (www.unesco.org), 

องค์การสหประชาชาติ (www.un.org) 

 เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2534 องค์การยูเนสโก  

(UNESCO) ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ 

(UN) ประกาศให้วัน 3 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันเสรีภาพ

สื่อมวลชนโลก” (World Press Freedom Day) เพื่อเป็นการ

สร้างความตระหนักและย�้าเตือนถึงสิทธิและเสรีภาพในการคิด  

แสดงออกของสื่อมวลชน รวมทั้งการน�าเสนอข้อเท็จจริงได้ 

อย่างเสรีและปลอดภัย ตามหลักการพื้นฐานที่ได้ก�าหนดไว้ใน

ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน ข้อที ่19 ว่า “ทกุคนมอีสิรภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก โดยปราศจากการ

แทรกแซง ตลอดจนการแสวงหา รับ ส่ง ข้อมูลข่าวสารและ

ความคิดเห็นใดๆ โดยไม่มีพรมแดน”

 โดยในปีนี้ องค์การยูเนสโกได้เผยแพร่แนวคิด “Jour-

nalism without fear or favour” หรือการสื่อสารมวลชน 

 ทีป่ราศจากความกลวัและการแทรกแซง 

จากอิทธิพลใด เพื่อเป็นการ 

ยนืหยดัในเสรภีาพและความ 

เป็นอิสระของสื่อมวลชน

ในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

โดยเฉพาะในช่วงเวลา

ท่ีโลกก�าลังเผชิญการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ โรคโควิด 19 ซ่ึงมีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารมากมาย  

การสนับสนุนให้สื่อมวลชนได้น�าเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 

ต่อประชาชนจะเป็นอกีส่ิงหนึง่ทีช่่วยในผ่านพ้นวกิฤตไปได้ นอกจากนี ้

ยังพบว่าท่ีผ่านมา สื่อมวลชนท่ัวโลกต้องเผชิญกับการแทรกแซง

เสรีภาพจากทั้งทางการเมือง หรือเศรษฐกิจ มีการโจมตี ฟ้องร้อง

ปิดปาก หรอืการล่วงละเมดิอยูบ่่อยครัง้ โดยเฉพาะสือ่มวลชนหญงิ 

อกีทัง้ยงัต้องเผชญิกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี

ที่อาจท�าให้สื่อมวลชนต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 ในวาระนี้ องค์การยูเนสโก

จึงได้รณรงค์ให้ผู ้คนท่ัวโลกร่วม

เป็นพันธมิตรในการสนับสนุน

สือ่มวลชนให้ต่อสูเ้พือ่อสิรภาพ

และการน�าเสนอข้อเท็จจริง 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้อง

เผชิญวิกฤตจากโรคระบาด

เช่นทุกวันนี้


