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(อ่านต่อหน้า 2)

	 กสม.	ไม่เห็นด้วยกับการจ�ากัดเสรีภาพในการ
	 แสดงความคิดเห็น	เสนอรัฐรับฟังความเห็นท่ีแตกต่าง	–	
	 ร่วมกันส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ฝ่าวิกฤติโควิด	19	 	 1
	 มุมสะท้อน	 	 	 	 	 	 2
 กสม.	ลงพ้ืนท่ีติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกซอยก่ิงแก้ว
	 เตรียมชงข้อเสนอแนะเชิงระบบเพื่อป้องกันเกิดเหตุการณ์ซ�้า	 5

 ข้อความข้างต้นปรากฏในข้อ 19 (1) และ (2) ของกตกิาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ที่ประเทศไทย

เป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม หลักการดังกล่าวให้การรับรอง

เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การเข้าถึงและส่งต่อ

ข้อมลูข่าวสารของประชาชน อนัหมายรวมไปถึงเสรีภาพของสือ่มวลชน

ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการสื่อสารกับสาธารณะด้วย

“บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง บุคคลทุกคนมีสิทธิ

ในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และความคิดทุกประเภท โดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน ท้ังน้ี ไม่ว่าด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยส่ือประการอื่นตามที่ตนเลือก”

กสม. ไม่เห็นด้วยกับการจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เสนอรัฐรับฟังความเห็นท่ีแตกต่าง

ร่วมกันสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ฝ่าวิกฤติโควิด 19
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 “มุมมองสิทธิ์” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน การน�าข ้อความหรือเ ร่ืองราวบางส ่วนหรือท้ังหมด 

ไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล

 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในจดหมายข่าว  
“มุมมองสิทธิ์” ได้ตลอดท้ังปี ทั้งนี้ เรื่องท่ีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์  

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความเพื่อความเหมาะสม

 บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 

“มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

มุมสะท้อน
 “เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพของประชาชน” ค�ำกล่ำวคุ้นหูน้ี 
สะท้อนบทบำทหน้ำที่อันส�ำคัญยิ่งของสื่อมวลชนที่เป็นดั่งกระบอกเสียง 
ของประชำชนในสังคมประชำธิปไตย แต่ปัจจุบันในภำวะที่ทุกคน 
สำมำรถเป ็นสื่อส ่งเสียงของตัวเองได ้ผ ่ำนช ่องทำงออนไลน์ 
เสรีภำพในกำรแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นยิ่งขยำยขอบเขต 
ได้กว้ำงขวำง เป็นเหตุให้ในหลำย ๆ  สถำนกำรณ์เสรีภำพนั้นก็ถูกจ�ำกัด 
โดยรัฐและกฎหมำยด้วยเหตุผลควำมจ�ำบำงอย่ำง 

 กรกฎำคม 2564 เป็นช่วงเวลำที่กำรใช้เสรีภำพในกำร
แสดงออกของประชำชนและสื่อมวลชนถูกท้ำทำยจากประกาศ
ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของรัฐบำล 
หลำยฉบับเพื่อก�ำหนดมำตรกำรควบคุมสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคโควิด 19 มุมมองสิทธิ์ฉบับน้ี จึงขอน�ำเสนอมุมมอง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ต่อ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเพื่อช้ีให้เห็นว่ำเสรีภำพในกำรแสดงออกและ
กำรแสดงควำมคิดเห็นซ่ึงเป็นเสรีภำพข้ันพื้นฐำนไม่ควรถูกจ�ำกัด
หรือจะถูกจ�ำกัดได้เท่ำท่ีจ�ำเป็นเท่ำนั้น และควรใช้เพื่อกำรสื่อสำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์และรับฟังกันและกันด้วยควำมเคำรพ

 นอกจำกนี้ขอชวนติดตำมสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย  ์
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ซ่ึงส�ำนักงำนป้องกัน 
ยำเสพติดและปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (UNODC) 
สะท้อนว่ำสภำพปัญหำกำรค้ำมนุษย์ทั่วโลกมีควำมซับซ้อนและ
รุนแรงมำกยิ่งขึ้น ขณะที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ
เผยแพร่รำยงำนสถำนกำรณ์ค้ำมนุษย์ ประจ�ำปี 2564 (2021 TIP 
Report) ระบุว่ำในปีน้ีประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ “Tier 2 
Watch List” หรือ บัญชีรำยชื่อประเทศท่ีต้องจับตำมอง ซึ่งเป็น
ระดับต�่ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 สิทธิอันเป็นสำกลข้ำงต้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 34 ที่บัญญัติ
รับรองเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรพูด กำรเขียน  
กำรพิมพ์ กำรโฆษณำ และกำรสื่อควำมหมำยด้วยวิธีอื่นของ
บุคคล รวมท้ังเสรีภำพทำงวิชำกำร และมำตรำ 35 ท่ีบัญญัติ
รับรองเสรีภำพในกำรเสนอข่ำวสำรหรือกำรแสดงควำมคิด
เห็นตำมจริยธรรมแห่งวิชำชีพของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน  
โดยห้ำมมิให้มีกำรส่ังปิดกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น 
ท้ังห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบข่ำวสำรหรือข้อควำมใด ๆ เว้นแต่
อยู่ในภำวะสงครำม 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้สิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออก 
ของบคุคลและสือ่มวลชนอำจมข้ีอจ�ำกดัได้ แต่กำรจ�ำกดัเสรภีำพนัน้ 
ต้องมีบัญญัติไว้ในกฎหมำย ท�ำเท่ำที่จ�ำเป็น และเป็นไปเพื่อ
เคำรพและคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น เพ่ือควำมมั่นคง
ของรัฐ เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชำชนและเพื่อควำมจ�ำเป็นด้ำนกำรสำธำรณสุข

 10 กรกฎาคม 2564 รฐับาลได้ประกาศข้อก�าหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) เพื่อก�าหนด
มาตรการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งข้อ 11 ของข้อก�ำหนดดังกล่ำว
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ได้ระบุถึง “มาตรการเพ่ือมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร 
อันท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสนอข่าว
หรือการท�าให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มี
ข้อความอันอาจท�าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนา
บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์
ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั่วราชอาณาจักรนั้น เป็นความผิด 
ตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”
 ข้อก�ำหนดดังกล่ำวได้ท�ำให้หลำยภำคส่วนโดยเฉพำะ
สภำวิชำชีพสื่อมวลชนมีควำมกังวลต ่อมำตรกำรป ้องกัน 
กำรบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรซึ่งอำจเป็นกำรลิดรอนเสรีภำพ
ในกำรท�ำหน ้ำที่ของสื่อมวลชน ซึ่ งกรณีนี้คณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) (16 กรกฎำคม 2564) มีควำมเห็นว่ำ 
มำตรกำรตำมข้อ 11 ของข้อก�ำหนดข้ำงต้น อำจท�ำให้เข้ำใจ
หรือตีควำมไปได้ว่ำ กำรเสนอข่ำวหรือกำรท�ำให้แพร่หลำยทำง
หนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีข้อควำมอันอำจท�ำให้ประชำชน
เกิดควำมหวำดกลัว แม้จะเป็นควำมจริงก็ไม่สำมำรถท�ำได้ และ
ถือเป็นควำมผิด
 กสม. เห็นว่าในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดร้ายแรง 
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีก�าลัง
เผชิญอยู่ รวมถึงผลกระทบท่ีเก่ียวเนื่อง และเพื่อให้สามารถ 
เตรียมการในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 
และทันท่วงที ดังนั้น จึงไม่ควรมีการปิดก้ันการรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชน และไม่ควรห้ำมกำรเสนอข้อมูลที่เป็นควำมจริง
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น หำกรัฐบำลเห็นว่ำข้อมูลที่มีกำร 
น�ำเสนอสร้ำงควำมหวำดกลัวแก่ประชำชน รัฐบำลสำมำรถชี้แจง
ท�ำควำมเข้ำใจกับประชำชนถึงควำมพยำยำมและมำตรกำร 

ของรัฐในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำหรือแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติตัวของประชำชนเพื่อลดควำมหวำดกลัวและ 
ควำมตืน่ตระหนก รวมถงึเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ประชำชนได้
 นอกจำกนี้ กสม. ยังเห็นว่ำกำรห้ำมกำรเสนอข่ำวหรือ
ข้อมูลที่อำจท�ำให้ประชำชนหวำดกลัว และจะเป็นช่องว่ำงให้
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐใช้ดุลพินิจในกำรบังคับใช้กฎหมำยท่ีอำจละเมิด
สิทธิเสรีภำพของประชำชน ซ่ึงขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภำพ 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสรีภำพในกำรเสนอข่ำวสำร 
ของสื่อท่ีได้รับกำรรับรองและคุ ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 34 และมำตรำ 35 
รวมถึงไม่สอดคล้องกับกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทำงกำรเมืองที่ประเทศไทยเป็นภำคี 
 ต่อมำในช่วงปลายเดอืนกรกฎาคม 2564 ได้เกดิกระแส
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาล โดยมีนักแสดง 
นักร้อง และบุคคลสาธารณะออกมาแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเรียกร้อง (Call Out) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จ�ำนวนมำก 
จนมีฝ่ำยกำรเมืองเข้ำร้องทุกข์และแจ้งควำมด�ำเนินคดีกับบุคคล
สำธำรณะหลำยรำยนั้น 
 กรณีดังกล่ำว กสม. (23 กรกฎำคม 2564) เห็นว่ำ 
แม้การใช้สิทธิเสรีภาพแห่งการแสดงออกอาจมีข้อจ�ากัดได้
เพื่อการคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน  
แต่ข้อจ�ากัดดังกล่าวต้องท�าเท่าที่จ�าเป็น โดยที่กำรแสดง 
ควำมคิด เห็นของบุคคลสำธำรณะและประชำชนทั่ ว ไป 
ต่อกำรบริหำรจัดกำรของรัฐเพื่อควบคุมและบรรเทำสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 เป็นสถำนกำรณ์ที่ประชำชน
รวมทั้งทุกภำคส่วนในสังคมก�ำลังได้รับผลกระทบอย่ำงหนัก
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และต้องกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อฝ่ำยบริหำร ถือเป็นกำรใช้เสรีภำพโดยสุจริต แม้อำจมีถ้อยค�ำ
ที่สื่อสำรด้วยอำรมณ์ควำมรู้สึกตำมยุคสมัย แต่มิได้ก่อให้เกิด
ควำมกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงหรือควำมสงบเรียบร้อย
แต่อย่ำงใด 
 30 กรกฎาคม 2564 กสม. ได้ประชุมรบัฟังความคดิเหน็ 
และรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) 
จากผู้แทน 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สภำกำรสื่อมวลชน
แห่งชำติ สมำคมนักข่ำววิทยุโทรทัศน์ไทย สมำคมนักข่ำว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภำวิชำชีพข่ำววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย สหภำพแรงงำนกลำงสื่อมวลชนไทย และสมำคม 
ผู้ผลิตข่ำวออนไลน์ กรณีขอให้ตรวจสอบกำรคุกคำมกำรแสดงออก 
ของประชำชนและสื่อมวลชนโดยรัฐ สืบเนื่องจำกกรณีที่ 
ในเดือนกรกฎำคม 2564 รัฐบำลประกำศใช้ข้อก�ำหนดออก
ตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก�ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ฉบบัที ่27 โดยเฉพำะในข้อที ่11 
ว่ำด้วยกำรห้ำมบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำร  และ ฉบับที่ 29 ซึ่งมี
สำระให้อ�ำนำจรัฐครอบคลุมไปถึงกำรก�ำกับดูแลสื่ออินเทอร์เน็ต 
อย่ำงเข้มงวด ประกอบกับนำยกรัฐมนตรีได้ประกำศมำตรกำร
จัดกำรข่ำวปลอม หรือ Fake news ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว 
ให้แต่ละหน่วยงำนแก้ไขปัญหำและแจ้งควำมด�ำเนินคดีกับ 
ผู ้กระท�ำผิดในกำรเผยแพร่ข่ำวปลอมด้วยนั้น กสม. เห็นว่ำ  
ในภำวะวิกฤติ  กำรรับรู ้ และส ่งต ่อข ้อมูลข ่ำวสำรอำจม ี
ควำมคลำดเคลื่อนและไม่ถูกต้องได้ทั้งโดยเจตนำและไม่เจตนำ

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กำรใช ้กลไกทำงกฎหมำยปิดกั้น 
ควำมคิดเห็นหรือกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรยิ่งอำจท�ำให้กำร
ใช้สิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกของประชำชนและสื่อมวลชน 
ต้องตกอยู่ในภำวะถูกคุกคำม และไม่น�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ซึ่ง กสม. จะได้ตรวจสอบและจัดท�ำรำยงำนข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยในประเด็นดังกล่ำวเสนอรัฐบำลต่อไป
	 เสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น
เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับสังคมประชาธิปไตย
และจ�าเป ็นต ่อการมีส ่วนร ่วมในการปกครองประเทศ	 
รัฐในฐานะสถาบันซึ่งมีหน้าที่ประกันสิทธิและเสรีภาพต่าง	 ๆ	
ของประชาชน	 จึงต้องรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งค�าวิพากษ์
วิจารณ์ที่แตกต่าง	และงดเว้นการใช้กลไกทางกฎหมายท่ีมีผล
เป็นการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยสุจริต	
	 ขณะเดียวกัน	 ประชาชนและส่ือมวลชนซ่ึงเป็นผู้ใช้
สิทธิและเสรีภาพ	 ควรร่วมกันรณรงค์ให้สังคมสื่อสารต่อกัน
อย่างสร้างสรรค์	 โดยรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จและ 
หลีกเลี่ยงการใช้ค�าพูดที่สร้างความเกลียดชังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสื่อสังคมออนไลน์	ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่สังคมที่เคารพซึ่งกันและ
กันแม้ด�าเนินไปบนความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
อันเป็นความปกติของสังคมประชาธิปไตย	 และยิ่งหนุนเสริม
สังคมให้ขับเคล่ือนไปได้บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกฝ่ายที่จะช่วยกันปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาต่าง	 ๆ
ให้เกิดประสิทธิผลต่อไปได้มากยิ่งขึ้น

  ข่ำวช่อง8. (2564, กรกฎำคม 29). จี้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน! วงเสวนำสื่ออัดรัฐบำลเลิกจับแพะ หลังรู ้สึกเพลี่ยงพล�้ำ จัดกำรโควิดเหลว.  

สืบค้นจำก https://www.thaich8.com/news_detail/99364

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ. (2564, กรกฎำคม 16). ข่ำวประชำสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ขอรัฐทบทวนข้อก�ำหนดกำรบริหำร

รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ที่กระทบเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น วอนทุกฝ่ำยสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อร่วมกันฝ่ำวิกฤติโควิด 19.

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ. (2564, กรกฎำคม 23). ข่ำวประชำสัมพันธ์ เรื่อง กสม.ไม่เห็นด้วยกับกำรจ�ำกัดเสรีภำพในกำร

แสดงควำมคิดเห็นของประชำชน เสนอให้รัฐรับฟังควำมเห็นที่แตกต่ำง ไม่ใช้กลไกทำงกฎหมำยเล่นงำน.

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ. (2564, กรกฎำคม 31). ข่ำวประชำสัมพันธ์ เรื่อง 6 องค์กรวิชำชีพสื่อ ยื่น กสม. ขอให้ตรวจ

สอบกำรใช้กฎหมำยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน จ�ำกัดเสรีภำพกำรแสดงออกของประชำชนและสื่อมวลชน.
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กสม. ลงพื้นท่ีติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกซอยก่ิงแก้ว
เตรียมชงข้อเสนอแนะเชิงระบบเพื่อป้องกันเกิดเหตุการณ์ซ�้า

 กลำงดกึวันท่ี 5 กรกฎำคม 2564 ได้เกดิเหตรุะเบดิและเพลงิไหม้ 
โรงงำนพลำสติกของบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จ�ำกัดในซอยกิ่งแก้ว 21 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ซ่ึงได้สร้ำงควำมเสียหำยเป็นวงกว้ำง ทั้งต่อชีวิต 
บ้ำนเรือน และทรัพย์สิน รวมท้ังเกิดมลพิษจำกกำรรั่วไหลของสำรเคมี 
ส่งผลกระทบให้ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ต้องอพยพ
ออกจำกพื้นที่จ�ำนวนมำก
 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้ติดตำม
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวด้วยควำมห่วงกังวลเน่ืองจำกเหตุระเบิดครั้งนี ้
ได ้ส ่งผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนต่อประชำชนทุกเพศทุกวัย 
ในหลำยมิติ อำทิ สิทธิในสุขภาพ สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 
สิทธิชุมชน ในกำรนี้ เพื่อประสำนกำรคุ้มครองด้ำนสิทธิมนุษยชนให้
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ กสม. จึงได้มอบหมำยให้ นำงปรีดำ คงแป้น 
และนำงสำวศยำมล ไกยรูวงศ์ กรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิลงพืน้ที่ 
รับทรำบข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเม่ือช่วงเย็นวันที่  

ที่ ต้ังอยู ่ท ่ำมกลำงชุมชน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
โดยหน่วยงำนรัฐ
 “ที่ผ่านมา	 กสม.	 มักได้รับการร้องเรียนเร่ืองผลกระทบ
ต่อชุมชนจากชุมชนที่ต้ังมาก่อนการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม	
แต่เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกนี้	 เป็นกรณีท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งมาก่อน	 แต่ก็สร้างความเสียหายให้ชุมชนอย่าง
รุนแรง ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในแหล่งชุมชนพื้นที่อื่น ๆ กสม. จะติดตามกรณีปัญหา
นี้เพื่อเสนอเป็นรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไกการบริหาร
จัดการ และการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างต่อไป” นำงปรีดำ คงแป้น 
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กล่ำว

7 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์อพยพองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบล (อบต.) บำงพลีใหญ่ และวัดบำงพลี
ใหญ่กลำง 
 ในกำรลงพื้นที่ดังกล่ำว กรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ ได้รับทรำบข้อมูลผลกระทบและ 
ควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ แรงงำนไทย 
แรงงำนข้ำมชำติ ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเปรำะบำงอ่ืน ๆ  
รวมถึงรับทรำบกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ
เบื้องต ้นของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข ้องจำกผู ้แทน
ส� ำนักงำนป ้อง กันและบรร เทำสำธำรณภัย 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร ผูแ้ทน อบต. บำงพลใีหญ่ รวมท้ัง 
จำกประชำชนผู ้ได้รับผลกระทบโดยตรง ท�ำให้
ได้รับรู ้ว่ำกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่ำง
รุนแรงต่อประชำชนประมำณ 60,000 ครัวเรือน 
และจังหวัดสมุทรปรำกำรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้อพยพจ�ำนวน 9 จุด ทั้งน้ีมีประเด็นท่ีจะต้อง
พิจำรณำและทบทวนในหลำยประเด็นด้วยกัน 
อำทิ มำตรกำรเยียวยำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
นโยบำยกำรจัดท�ำผังเมืองที่เหมำะสม แนวทำง
กำรก�ำกับดูแลโรงงำนอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
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UNODC เผยสถานการณ์ การค้ามนุษย์
ในช่วง การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19

 ปี 2013 ที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ 
ก�ำหนดให้วนัที ่30 กรกฎาคม เป็นวนัต่อต้านการค้ามนุษย์สากล 
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงสถำนกำรณ์ของผู้เสียหำยจำกกำร 
ค้ำมนุษย์ รวมทั้งกำรส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิของพวกเขำ 
โดยในปี 2021 นี้ องค์กำรสหประชำชำติได้ก�ำหนดหัวข้อ 
กำรรณรงค์ส�ำหรับวันต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์สำกล คือ “Victims’ 
Voices Lead The Way” เพ่ือตอกย�้ำให้มีกำรรับฟังเสียง 
ของผู้เสียหำย เพรำะเสียงของพวกเขำในฐำนะผู้รอดชีวิตและ
ต่อสู้กับกำรค้ำมนุษย์มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดมำตรกำร
เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ รวมทั้งเยียวยำผู้เสียหำยที่ต้องตกอยู่ 
ในสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์
 ปัจจุบันทัว่โลกก�ำลงัเผชิญสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ โรคโควิด 19 ส�ำนักงำนป้องกันยำเสพติด 
และปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ได้น�ำเสนอข้อมลู 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ซ่ึงพบว่ามีความซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ดังนี้
  การระบุตัวหรือค้นหาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เป็นไปได้ยำกยิ่งขึ้นในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
นอกจำกนี้กำรล็อคดำวน์ที่จ�ำกัดกำรเดินทำงหรือกำรเคลื่อนไหว
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่มีผลให้กำรช่วยเหลือผู ้เสียหำยเป็นไปด้วย 
ควำมยำกล�ำบำก อีกทั้งยังท�ำให้เหยื่อต้องเผชิญควำมเสี่ยงจำก
กำรติดเชื้อและเข้ำไม่ถึงกำรรักษำพยำบำล
  แรงงานนอกระบบในทุกอุตสาหกรรมมีความ
เส่ียงสูงข้ึนที่จะถูกแสวงหาผลประโยชน์ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ 
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่เลวร้ำยลงจำกควำมพยำยำมในกำร 
ลดต้นทุนของนำยจ้ำง โดยแรงงำนมีโอกำสถูกผู้ไม่หวังดีชักจูง
หรือหลอกลวงเข้ำสู่กระบวนกำรค้ำมนุษย์มำกขึ้นด้วยกำรอ้ำงว่ำ 
จะให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน
  เด็กเป็นกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงขึ้น เช่น เมื่อต้องเข้ำสู่ 
กำรเรียนออนไลน ์ ก็มี โอกำสที่จะถูกล ่วงละเมิดทำงเพศ 
ในโลกออนไลน์ หรือกรณีเด็กเร่ร่อน มีควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ
และถูกแสวงหำผลผระโยชน์จำกขบวนกำรค้ำมนุษย์
  การกักตัวในบ ้านมาพร ้อมกับความรุนแรง 
ในครอบครัว ซ่ึงควำมรุนแรงนี้มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น และอำจเป็น
ส่วนส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่ปัญหำกำรค้ำมนุษย์โดยคนในครอบครัว

  การช่วยเหลือเหย่ือในกระบวนการฟื ้นฟู หรือ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยสนับสนุนทำงจิตใจให้แก่เหยื่อจำกกำร 
ค้ำมนุษย์ท�ำได้ยำกขึ้น
  กระบวนการสอบสวนการค ้ ามนุษย ์ถูกลด 
ความส�าคัญลงหรือเกิดความล่าช้า ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรจับกุม 
ด�ำเนินคดีหรือลงโทษผู้กระท�ำควำมผิด รวมทั้งกำรเยียวยำหรือ
ฟื้นฟูผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
 ดังนั้นในช่วงเวลำนี้ นอกจำกมำตรกำรในกำรควบคุม
โรคระบำด รัฐต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรบรรเทำผลกระทบ 
ทำงเศรษฐกิจ อันเป็นเงื่อนไขส�ำคัญท่ีจะน�ำไปสู ่ป ัญหำกำร 
ค้ำมนุษย์ กำรให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มคนเปรำะบำง 
รวมท้ังมำตรกำรหรือกำรบังคับใช ้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับ 
กำรค้ำมนุษย์ที่จะต้องด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยี
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 
นอกจำกนี้ ทุกคนในสังคมมีส ่วนส�ำคัญในกำรต่อต้ำนหรือ 
หยุดกำรค้ำมนุษย์ได้ ด้วยกำรร่วมรณรงค์ แจ้งข้อมูลข่ำวสำร 
ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรป้องกันตัวเอง
หรือคนใกล้ตัวจำกกำรค้ำมนุษย์ หรือเรียกร้องให้รัฐด�ำเนินกำร 
ที่จริงจังในกำรจัดกำรปัญหำนี้ เป็นต้น
ที่มา : - UNODC. Impact of the Covid-19 Pandemic on Trafficking in Persons. 
Retrieve from https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/
HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf
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 วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และ 
นางปรีดา คงแป้น กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประชุมร่วมกับ
คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำด้ำนผู ้สูงอำยุ ผู ้พิกำร และ 
กลุ่มชำติพันธุ์ ในคณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ 
ผู ้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ สภำผู้แทน
รำษฎร เพื่อหำรือเรื่องปัญหำสิทธิของกลุ่มชำติพันธุ์ และสิทธิในที่ดิน 
ที่ท�ำกิน ตลอดจนปัญหำกำรบังคับใช้กฎหมำยป่ำไม้ ณ ห้องประชุม 606 
ส�ำนักงำน กสม.

 วันที่ 16 กรกฎำคม 2564 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร ์
ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห ่งชำติ  นางปรีดา คงแป ้น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร่วมกำรประชุม “กสม. พบภาคประชาสังคม” 
ร่วมกับเครือข่ำยภำคประชำสังคมที่ขับเคล่ือนงำนในประเด็นต่ำง ๆ เช่น 
สิทธิพลเมือง สิทธิกลุ่มชำติพันธุ์ สิทธิชุมชน ที่ดินท�ำกิน แรงงำน ผู้หญิง 
เด็ก กลุ่มหลำกหลำยทำงเพศ ฯลฯ กว่ำ 100 คน ผ่ำนระบบออนไลน์  
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน

กสม.	ลงพื้นท่ีร่วมมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก	
สังเกตการณ์การปิดแคมป์คนงาน	รวบรวม

ผลกระทบในสถานการณ์โควิด	19	

กสม.	จัดเวทีพบเครือข่ายภาคประชาสังคม	รับฟังความเห็น
และข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน	

กสม.	หารือส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิ
ประสานการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กสม.	ประชุมร่วมกับ	กมธ.	สภาผู้แทนราษฎร	
หารือเรื่องสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์	-	สิทธิในท่ีดินท�ากิน	

 วนัที ่2 กรกฎำคม 2564 นางสาวพรประไพ กาญจนรนิทร์ ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พร้อมด้วย นายสุชาติ เศรษฐมาลินี 
นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และ 
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หำรือร่วม
กับ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ ้งยอดสุข ผู ้ บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ  
พล.ต.อ. ด�ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และ พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย  
รองผู ้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ เพื่อวำงแนวทำงในกำรประสำน 
กำรคุ ้มครองเรื่องสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมร่วมกัน ณ ส�ำนักงำน 
ต�ำรวจแห่งชำติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 วนัที ่2 กรกฎำคม 2564 นางปรดีา คงแป้น กรรมกำรสทิธมินษุยชน 
แห่งชำติ ลงพื้นที่สังเกตกำรณ์กำรปิดแคมป์คนงำนก่อสร้ำงร่วมผู้แทน
มูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก เพื่อประสำนกำรช่วยเหลือและสนับสนุนกำรแก้ไข
ข้อขัดข้องในกำรดูแลหรือให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกในแคมป์คนงำน
ก่อสร้ำง ซ่ึงมีทั้งแรงงำนข้ำมชำติและแรงงำนไทย โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและ
สตรีตั้งครรภ์ ที่อำจได้รับผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ณ ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน  
เขตสำยไหม กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต ิ
ห�กต้องก�รข้อมูล ข้อแนะนำ�และบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

สำ�นักส่งเสริมก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต ิ
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�ฯ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3913, 0 2141 3920    โทรส�ร 0 2143 9575 

รูส้ิทธิ รักสิทธ ิไม่ละเมิดสิทธิ

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ขอคว�มกรุณ�
ตอบแบบประเมินออนไลน์

 1  กรกฎำคม 2564  กระทรวงกำร
ต ่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำเผยแพร ่รำยงำน
สถำนกำรณ์ค้ำมนุษย์ ประจ�ำปี 2564 (2021 TIP 
Report) ซ่ึงเป็นรำยงำนที่ส�ำรวจและรวบรวม
สถำนกำรณ์ค้ำมนุษย์ทั่วโลก โดยปีนี้ประเทศไทย
ถูกจัดให้อยู่ในระดับ “Tier 2 Watch List” หรือ 
บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (ประเทศท่ี 
ด�ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนขั้นต�่ำตำม
กฎหมำยสหรัฐ และไม่มีหลักฐำนแสดงถึงควำม
พยำยำมที่ เพิ่มขึ้นในกำรแก้ไขปัญหำ) ซ่ึงต�่ำกว ่ำปี ท่ีผ ่ำนมำที่ได ้
ระดับ Tier 2 (ประเทศที่ด�ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนข้ันต�่ำ 
ตำมกฎหมำยสหรัฐ แต่มีควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงแก้ไข)
 รำยงำนดังกล่ำวระบุว ่ำ แม้ที่ผ ่านมารัฐบาลไทยมีความ
พยายามด�าเนินการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง แต่รัฐบาล
ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เช่น 
กรณีที่มีรำยงำนว่ำกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวถูกบังคับใช้แรงงำนในหลำย
อุตสำหกรรม แต่รัฐบำลกลับระบุผู ้เสียหำยได้น้อยมำกเมื่อเทียบกับ
ขอบเขตของปัญหำ หรือกำรท่ีรัฐบำลไม่มีระบบกำรบริกำรผู้เสียหำยที่
เพียงพอและผู้เสียหำยบำงส่วนถูกจ�ำกัดเสรีภำพในกำรเดินทำง รวมทั้ง 
ปัญหำกำรทุจริตและสมรู้ร่วมคิดในกำรขัดขวำงควำมพยำยำมในกำร

ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ เป็นต้น เหล่ำนี้ล้วนเป็น
เหตุผลให้ประเทศไทยถูกลดระดับลง
 ด้ำนกระทรวงการต่างประเทศของไทย  
แสดงควำมผิดหวังต่อรำยงำนดังกล่ำว พร้อมชี้แจงว่ำ 
ที่ผ่ำนมำรัฐบาลไทยให้ความส�าคัญกับการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติและด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังเรื่องกำรด�ำเนินคดีค้ำมนุษย์

ที่มีประสิทธิภำพและใช้เวลำน้อยลง กำรคุ้มครองดูแลผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ ที่ยึดหลักกำรให้ผู ้เสียหำยเป็นศูนย์กลำงและร่วมมือ
กับภำคประชำสังคมในกำรคุ้มครองช่วยเหลือ กำรบริหำรจัดกำร
เรื่องกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ซึ่งช่วยลดควำมเสี่ยง
ในกำรเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ นอกจำกนี้ยังมีกำรแก้กฎหมำยเพื่อ 
ยกระดับมำตรฐำนในกำรดูแลแรงงำน และกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือปกป้องคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม 
ที่ประเทศไทยให้ควำมส�ำคัญมำโดยตลอด
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