
กสม. จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ให้แก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

กสม. ช้ี การสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
หาดมหาราช สงขลา ไม่สอดคล้องกับสิทธิการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน แนะรัฐบาลแก้ปัญหาท่ีสาเหตุ

มุมสะท้อน
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   กสม. จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
          ให้แก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

หวังเยาวชนเป็นพลังบวกขับเคลื่อนสังคมเคารพสิทธิฯ ในทุกวิกฤติ

 นางประกายรัตน์ ต ้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห ่งชาติ  ท�าหน ้าที่แทนประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
หวัข้อ “เยาวชนคนรุน่ใหม่ ใส่ใจและยนืเคยีงข้างสทิธมินษุยชน” 
สรปุว่า สิทธมินษุยชน เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีต่ดิตวัเรามาตัง้แต่
เกิดจนตาย และมีความส�าคัญต่อทุกกลุ่มคน ทุกเช้ือชาติ  
ทุกภาษา และทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่ง 
ถอืเป็นประชากรกลุม่ใหญ่ทีม่ศีกัยภาพ เนือ่งด้วยเยาวชนเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการศึกษาดีที่สุด มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อันจะมีส่วน
ช่วยพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้นได้ 

 วันที่ 21 กันยายน 2563 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แก่เยาวชน 
ที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาใน “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและ 
ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights)  
ณ โรงแรมเซน็ทรา บายเซน็ทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซน็เตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปี 
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 
of the Child : CRC) ซ่ึงอนสุญัญานีไ้ด้รบัการรบัรองมากทีส่ดุ
ในโลกถึง 186 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย สหประชาชาติ
และองค์กรทางสังคมต่าง ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่า เยาวชนทั่วทุก 
มมุโลกต่างต่อสูก้บัภาวะโลกร้อน ต่อต้านการเหยยีดเชือ้ชาติ  
การใช้ค�าพูดที่สร้างความเกลียดชัง การกลั่นแกล้ง และ 
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม องค์การสหประชาชาติจึงได้ 
ถือโอกาสพิเศษนั้นรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่
ใส่ใจและยนืเคยีงข้างสิทธมินุษยชน” (Youth Standing Up  
for Human Rights)” 



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	 	 ที่ปรากฏอยู่ใน 
จดหมายข่าว	 “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน	 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 กันยายน 2563 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้เชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดแนวคิดและแผนงานเพือ่ผลติผลงานนวตักรรมส่งเสรมิ
การเคารพสิทธิมนุษยชน หัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)’ ใน
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน  
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา 
 ในเดือนกันยายน 2563 คณะกรรมการตัดสินผลงาน 
โครงการฯ ได้ร่วมกันตัดสินผลงานของทีมผู้ผ่านเข้ารอบจากระดับ
มัธยมศึกษาจ�านวน 35 ทีม และระดับอุดมศึกษาจ�านวน 35 ทีม  
รวมทั้งสิ้น 70 ทีม ทั่วประเทศ และส�านักงาน กสม. ได้จัดให้ม ี
งานพิธีการรับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร 
มหาวัชรราชธิดา แก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวด เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2563 มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอสาระจากงาน 
ดังกล่าวเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัล โดยจะน�า 
ผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาเสนอแก่ผู ้อ ่านใน 
ฉบับต่อ ๆ ไป
 จากนั้น ขอน�าเสนอรายงานผลการตรวจสอบส�าคัญของ 
กสม. ล่าสุด กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
หาดมหาราช อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาเชิงระบบซึ่งเชื่อมโยง 
ไปยงักรณอีืน่ด้วย นอกจากนี ้ขอชวนศกึษา ‘หลกัการส�าคญัส�าหรับ
การจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ’ ขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งส�านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้แปลและ
เผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจน�าไปใช้
ประโยชน์ในการประเมนิการจดัการชุมนมุตามหลกัสทิธมินุษยชน

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

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ชดุปัจจุบนั เหน็ความส�าคญัในการเสรมิพลงั 
ให้เยาวชนมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดต่อสู ้
เพื่อสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม 
โดยท่ีผ่านมา กสม. ได้ให้ความส�าคัญกับการ 
ขั บ เคลื่ อน เ รื่ อ งสิ ท ธิมนุษยชนศึ กษา กับ
กลุ ่มเยาวชนและครูอาจารย์ผ่านการจัดท�า
คู ่มือจัดการเรียนรู ้ สิทธิมนุษยชนศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน 5 ช ่วงชั้น ส�าหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ด ี
เมื่อเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนควรได้มีโอกาส
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และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรง
และโดยอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน กสม. จึงได้
ด�าเนินการโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง 
สิทธิมนุษยชนขึ้น โดยก�าหนดให้มีการประกวดผลงาน
นวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคม
จะร่วมกันสนับสนุนให้เยาวชนของเราได้มีบทบาทส�าคัญและ
เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ร่วมกันเคารพ
สิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น
 จากนั้น นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานในพิธ ี
ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา และอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานของ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เพื่อให้เยาวชน 
ผู้ชนะเลิศรับมอบโล่รางวัลพระราชทานฯ  ดังต่อไปนี้
 1) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กระสุนฝังใจ...  
(The Imprint)” สะท้อนปรากฏการณ์ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสังคมไทย โดยเนื้อหา
ส่งเสริมให้ผู ้ชมตระหนักในสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน  
ทั้งของตนเองและผู้อื่น และให้ทุกคนในสังคมระมัดระวัง 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช้เพื่อท�าร้ายหรือท�าลายผู้อ่ืน 
โดยไม่ได้พจิารณาถงึข้อมลูอนัแท้จรงิ และตัดสนิผูอ้ืน่ด้วยการ
ใช้ถ้อยค�าต่าง ๆ
 และ 2) ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์
กาฬสนิธุ ์จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ ผลงาน “สทิธมินษุยชนล�าเพลนิ” 
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานในท�านองกลอนล�า
ประเภทล�าเพลิน โดยประพันธ์เนื้อร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และให้ความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันตนเองในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถ่ายทอดผ่านภาษาถิ่น และ
มกีารฟ้อนร�าสอดแทรกภาษามอืในบางช่วง เพือ่สือ่ความหมาย
กับผู้ที่ไม่ได้ยินเสียง
 ต่อมา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ได้เป็นประธาน
การมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลจ�านวน 100,000 บาท
แก่ทีมผู้ชนะเลิศ และมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตร 
พร้อมเงินรางวัล ให้แก่ทีมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในล�าดับอื่น ๆ จากทุกภูมิภาค 
ทัว่ประเทศ โดยม ีนางฉตัรสุดา จันทร์ดยีิง่ นายสมณ์ พรหมรส  
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และ  

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย หลังจากนั้นในช่วงบ่าย มีการฉาย 
วีดิทัศน์พิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจในการท�างานเพื่อสิทธิเด็ก
และสิ่งแวดล้อม” โดย นายอเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรี
ด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกประจ�าประเทศไทย รวมทั้งการ
เสวนา เร่ือง “ทศวรรษใหม่ของเยาวชนผูใ้ส่ใจและยนืเคยีงข้าง 
สทิธมินษุยชน” โดยเยาวชนและอาจารย์จากทมีผู้ได้รับรางวลั
ชนะเลิศทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
 ในช่วงสุดท้าย นายสมณ์ พรหมรส กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวปิดงาน สรุปว่า การประกวด
นวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในคร้ังน้ี สะท้อนให้เห็นว่า 
เยาวชนคนรุ ่นใหม่มีความรู ้ความเข้าใจ และเท่าทันเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน สามารถขยายผลการสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่ม
เป้าหมายต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้สังคมเคารพสิทธิ หน้าที่ 
ด�ารงชวีติอยูด้่วยกนัอย่างเอือ้อาทร ลดข้อพพิาท และข้อขดัแย้ง 
ต่าง ๆ  และร่วมมอืกันแม้ในยามวิกฤตโิดยไม่ทิง้ผูใ้ดไว้เบือ้งหลงั  
ทัง้น้ี กสม. จะได้น�าผลงานนวตักรรมของเยาวชนทีไ่ด้รบัรางวลั
ไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่สังคม
ต่อไป
 ท้ังนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมผลงานของผู้ได้
รับรางวัลได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ต่อไป

สแกนอ่านประกาศผลการตัดสิน
ผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิฯ ทั้งหมด
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กสม. ช้ี การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หาดมหาราช สงขลา 
ไม่สอดคล้องกับสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนะรัฐบาลแก้ปัญหาที่สาเหตุ ให้การก่อสร้างริมทะเล
ต้องจัดท�ารายงาน EIA

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ เปิดเผยว่า คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการประชุม กสม. ด้านการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2563 ได้พจิารณา
รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า 
โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลหาดมหาราช อ�าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และชมุชน ตามท่ีตวัแทนเครอืข่ายประชาชนรกัษ์หาดสทงิพระ 
ร้องเรียนมายัง กสม. เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยประชาชน 
มข้ีอห่วงกังวลต่อการด�าเนนิโครงการดงักล่าว เนือ่งจากเหน็ว่า 
พื้นที่ชายหาดมหาราชไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
รุนแรง และการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล อาจท�าให้
เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากข้ึน และมีผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์พืน้ทีช่ายหาดของประชาชน เช่น กลุม่ประมงพ้ืนบ้าน  
จึงขอให้ตรวจสอบ 

กสม. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย รวมทั้ง
บทบัญญัติของกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�าเนินโครงการ
ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิง่รมิทะเลพร้อมปรบัปรงุภมูทิศัน์พืน้ที่
หาดมหาราช เทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 
แม้โครงการไม่เข้าข่ายต้องจดัท�ารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
แต่กรมโยธาธิการฯ ได้จัดให้มีการจัดท�ารายงานผลกระทบ 
สิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental Examination : IEE)  
ควบคู่ไปกับการส�ารวจออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกัน 
ตลิง่รมิทะเล และจัดให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

จากการตรวจสอบพบว่า โครงการเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล เดิมเคยถูกก�าหนดให้เป็นโครงการทีต้่องจดัท�า

รายงาน EIA แต่เม่ือปี 2556 คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
มีมติให้ยกเลิกการจัดท�ารายงาน EIA เพื่อให้สามารถแก้ไข
และป้องกันปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั ่งได้อย่างรวดเร็ว  
แต่การทีเ่คยถกูก�าหนดให้เป็นโครงการทีต้่องจดัท�ารายงาน EIA  
ย่อมแสดงว่า โครงการประเภทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดท�าโครงการ
เขือ่นป้องกนัตล่ิงริมทะเล จึงควรด�าเนนิการเพียงเท่าทีจ่�าเป็น
และเหมาะสมกับสภาพชายฝั่งในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงในการ 
กัดเซาะหรือพังทลายระดับวิกฤตรุนแรง อันสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ได้ก�าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไว้ว่า การแก้ไขปัญหาโดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรมเหมาะส�าหรบับรเิวณชายฝ่ังทีม่ปัีญหา
การถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง ตามค�าชี้แจงของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งปรากฏว่า ในช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่านมาไม่พบ 
ปัญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝั่งบริเวณหาดมหาราช และเป็น
ชายหาดท่ีมีสภาพสมดุล มีความส�าคัญด้านชีวภาพที่ควร
แก่การอนุรักษ์ เช่น จักจั่นทะเล และมีทรัพยากรหอยเสียบ 
ซึง่เป็นแหล่งการท�าประมงชายฝ่ังของกลุม่ชาวประมงพืน้บ้าน 
หากมีการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล อาจเป็นการตัด
ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศชายหาด การด�าเนินโครงการ 
ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกบัมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
ชายฝั่งในปัจจุบัน

ประการส�าคัญ ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ได้เน้นให้ประชาชนเลือกรูปแบบเขื่อนต้ังแต่การประชุมใหญ่
ครั้งแรก ซึ่งควรเป็นการรับฟังสภาพปัญหาและข้อห่วงกังวล
ของประชาชน และยังขาดการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่จ�าเป็น 
ต ่อการตัดสินใจตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของชาวบ้าน  
โดยเฉพาะข้อมลูเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและวถิชีีวติ 
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ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง อีกทั้งประชาชนบางส่วนอาจได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เช่น ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่ติด
หาดมหาราช ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และไม่ได ้
รับทราบถึงผลกระทบต่อจุดที่ชาวประมงพื้นบ้านใช้เป็นท่ี 
จอดเรอืและตากสตัว์น�า้ท่ีจบัได้ ซึง่อาจเกดิข้ึนจากการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง

“จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น กสม. จึงเห็นว่า 
การด�าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลฯ 
หาดมหาราช ไม่สอดคล้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และไม่สอดคล้องกับการท�าหน้าที่ของรัฐในการ
จดัการ บ�ารงุรกัษา และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งผู้ด�าเนินการจะต้องให้ประชาชนและชุมชน 
ในท้องถิน่ท่ีเกีย่วข้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการและ 
ได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล่าวตามสิทธิที่ได้
รับรองและคุ้มครองไว้” ประธาน กสม. กล่าว

นายวัสกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเรื่องร้องเรียน 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในชั้นการตรวจสอบได้ศึกษาข้อมูล 
เพิ่มเติมจากเรื่องร้องเรียนที่ขอให้ กสม. ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการก่อสร้างก�าแพงกันคลื่น และเขื่อน
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่อีกหลายแห่ง รวมทั้ง
เรือ่งทีมี่การฟ้องร้องเป็นคดต่ีอศาลปกครองแล้วพบว่า สาเหตุ
ส�าคัญคอืการเพิกถอนโครงการก่อสร้างหรอืขยายสิง่ก่อสร้าง
บริเวณหรือในทะเล ประเภทก�าแพงริมชายฝั่ง ติดแนวฝั่งที่
มีความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ออกจากโครงการหรือ
กิจการที่ต้องจัดท�ารายงาน EIA การเพิกถอนนี้ นอกจากจะ 
ลดทอนสทิธใินการมส่ีวนร่วมของประชาชนแล้ว การตรวจทาน 
ผลการศกึษาโดยผูท้รงคณุวฒุด้ิานต่าง ๆ  รวมถึงความเหมาะสม 
ในการจดักระบวนการมส่ีวนร่วมกล็ดทอนลงไปด้วยเช่นกนั 
ซึ่งย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการและการ
ยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก  
ตามหน้าที่และอ�านาจที่บัญญัติไว้มาตรา 34 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กสม. จึงมีมติในคราว
ประชมุ กสม. ด้านคุม้ครองสทิธมินุษยชน เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 
2563 เหน็ควรเสนอแนะมาตรการป้องกนัหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชนรวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ต่อคณะรฐัมนตร ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สรุปได้เป็น 2 ส่วน 
ที่ส�าคัญดังนี้

“ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนตามข้อร้องเรียนนี้ เห็นควรให้กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ชะลอโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 
ริมทะเลฯ หาดมหาราช ระยะที่ 2 และหารือร่วมกับ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อประเมินผลกระทบ
จากโครงการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ในพืน้ทีแ่ละควรด�าเนนิการต่อไปหรือไม่ ซึง่ในการด�าเนนิการ
ดังกล่าวจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วน  
ส่วนการด�าเนินโครงการในระยะที่ 3 และโครงการลักษณะ
เดียวกันนีใ้นพ้ืนท่ีอ่ืน ควรชะลอไปก่อนจนกว่าจะมกีฎกระทรวง 
ก�าหนดเขตพืน้ทีใ่ช้มาตรการในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง 
ส�าหรับการด�าเนินโครงการก่อสร้างก�าแพงป้องกันคล่ืน 
ริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลใช้บังคับ

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชนเพือ่แก้ปัญหาในระยะยาว เหน็ควรให้คณะรฐัมนตร ี
มอบหมายให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
ด�าเนินการพิจารณาทบทวนให้โครงการก่อสร้างหรือขยาย
สิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ได้แก่ ก�าแพงริมชายฝั่ง  
ติดแนวชายฝั่ง ให้ต้องจัดท�ารายงาน EIA รวมทั้งมอบหมาย
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพิจารณาก�าหนด
แนวทางการด�าเนนิโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการกัด
เซาะชายฝั่งให้เกิดกลไกการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม และเร่งรัดการพิจารณาออกกฎกระทรวง
ก�าหนดเขตพืน้ทีใ่ช้มาตรการในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง  
ส�าหรับการด�าเนินโครงการก่อสร้างก�าแพงป้องกันคล่ืน 
ริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตล่ิงริมทะเลต่อไป” ประธาน 
กสม. กล่าว



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

หลักการส�าคัญส�าหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ
ขององค์การสหประชาชาต ิ(10 Principles for the proper management of assemblies) 

สแกนอ่านรายละเอียดหลักการและตัวชี้วัด 
ส�าหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม

  แปลโดย ส�านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

การรวมกลุ่มของประชาชนและการด�าเนินการร่วมกันในการแสดงออกทางความคิดและการส่งเสริมให้พลเมืองเข้ามา 
มีส่วนร่วม มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจ สังคม และบุคคล อย่างไรก็ตาม แม้การชุมนุมในโลกยุคปัจจุบันจะมี
บทบาททีเ่ด่นชดัมากขึน้ แต่บางครัง้กย็งัขาดความเข้าใจทีช่ดัเจนเก่ียวกบักฎหมายและมาตรฐานสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ในปี ค.ศ. 2014 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้ขอให้ Maina Kiai ผู้รายงานพิเศษ 
แห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติ และ Christof Heyns ผู้รายงานพิเศษว่าด้วย
การวิสามัญฆาตกรรม การประหารชีวิตโดยพลการ ร่วมกันจัดท�ารายงานเรื่อง “การบริหารการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม”  
และได้มีการน�ามารวบรวมเป็นชุดข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการจัดการชุมนุมซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน  
และประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติมากกว่า 50 ประเทศ 

ส�าหรับ “หลักการส�าคัญส�าหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ” (10 Principles for the proper 
management of assemblies) เป็นเอกสารที่คู่กันกับรายงานข้างต้น โดยได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องมือตัวช้ีวัดท่ีใช้งานง่าย  
เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ น�าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินว่าหน่วยงานในประเทศและท้องถิ่นจัดการการชุมนุมได้ดีเพียงใด 

ทั้งน้ี หลักการส�าคัญทั้ง 10 ข้อ จะประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยที่ค�านึงถึงองค์ประกอบทั้งหมดของการจัดการการชุมนุม  
รวมถึงกิจกรรมและมาตรการที่ควรด�าเนินการก่อน ระหว่าง และหลังการชุมนุมหรือการประท้วงเกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้ 

รัฐจะต้องเคารพและท�าให้มั่นใจได้ว่าประชาชน
ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การชุมนุมได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ทกุคนมสีทิธทิี่ไมส่ามารถ
พรากไปได ้ในการเขา้รว่มการ
ชุมนุมโดยสงบ

การรวบรวมข้อ มูลส่วนบุคคลเกี่ ยว กับ 

การชุมนุมต้องไม่แทรกแซงความเป็น
ส่วนตัวหรือสิทธิอื่น ๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต

ทุก ๆ คนมีสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
สังเกตการณ์ เฝ้าระวังและเก็บรวบรวมสถานการณ์
การชุมนุม โดยรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครอง 

ให้เกิดการใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

รัฐพึงอ�านวยความ
สะดวกต่อการใช้สิทธิ
ชุมนุมโดยสงบ

องค์กรธุรกิจมีความ
รับผิดชอบในการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนในบริบทของ
การชุมนุม

บุคคลทุกคนมีสิ ทธิ 
เ ข้ าถึ ง ข้ อ มู ลข่ า วสารที่

เกี่ยวข้องกับการชุมนุม

รัฐไม่ควรใช้ก�าลังบังคับในการชุมนุมเว้นแต ่
จะหลีกเลี่ยงไม่ได้และการด�าเนินการจะต้อง 
สอดคล้องตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด

  รัฐและกลไกของรัฐ
พึงรับผิดชอบการปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม

1

2 7

6

4 9

3 8

5 10

ชวนศึกษา

ข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่ใช้บังคับต่อการชุมนุม
โดยสงบสันติจะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
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ภาพกิจกรรม

กสม. ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงาน 

กสม. ประชุมตัดสินผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนรอบชิงชนะเลิศ 

กสม. ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนการสร้างเขื่อน 

เหมืองตะกั่ว ในพื้นที่ต�าบลหนองธง จังหวัดพัทลุง
กสม. ให้การต้อนรับทูตปากีสถาน-แคนาดาในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน

 วันที่ 10 กันยายน 2563 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้การต้อนรับ นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จ�านวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจก่อน 
สหกิจศึกษา โดยมีการผู้แทนจากส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ส�านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน บรรยายให้ความรู้ และน�าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ณ ส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 วนัที ่11 กนัยายน 2563 นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาตใินฐานะประธานคณะกรรมการตดัสนิผลงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุน่ใหม่ 
ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)  
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ  
นายสมณ์ พรหมรส และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย 
นายถนัด มานะพันธุนิยม สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ผู้แทนประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อ�านวยการสถาบันสังคมศึกษา ส�านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอ�าไพ โพธิ์ชัยรัตน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประชุมตัดสินผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและ 
ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน จากผลงานของทีมผู้ผ่านเข้ารอบในระดับมัธยมศึกษาจ�านวน 35 ทีม และระดับอุดมศึกษาจ�านวน 35 ทีม 
รวมทั้งสิ้น 70 ทีม จากทั่วประเทศ ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 วันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 นายสุวัฒน์  
เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย 
นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพ้ืนที่ติดตามเร่ืองร้องเรียนกรณี
ประชาชนขอให้ กสม. ประสานหน่วยงานในจงัหวดัเพือ่ก�าหนด
กลไกรกัษาความปลอดภยัให้กลุม่ชาวบ้านผูค้ดัค้านการสร้าง
เข่ือนเหมืองตะก่ัว ในพื้นที่ต�าบลหนองธง อ�าเภอป่าบอน  
จงัหวดัพัทลุง ในการน้ี ได้ประชมุร่วมกบัส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง  
อาทิ ต�ารวจภูธรจังหวัด กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด นายอ�าเภอป่าบอน 
ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั และได้ลงพืน้ทีพ่ดูคุยกบักลุม่ผูร้้องและ
ผูน้�าท้องถิน่ฝ่ายสนับสนนุโครงการเขือ่นด้วย ณ จังหวดัพทัลงุ

 วันที่ 17 กันยายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�าหน ้าท่ีแทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน ์ 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิให้การต้อนรบั 
Mr. Asim lftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถานประจ�าประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ 
และในวันที่ 21 กันยายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  
ได้ให้การต้อนรับ Mrs. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผูม้อี�านาจเตม็แห่งแคนาดาประจ�าประเทศไทยและคณะ ในโอกาส
เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานด้าน 
สิทธิมนุษยชน ณ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



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

ที่มา : ส�านักข่าวสิ่งแวดล้อม

 “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระร่วมของ
ประชาคมโลกและเป็นเรือ่งของเราทกุคน การออกพระราชบญัญตัิ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะช่วยขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ของประเทศไทย ซึ่งเราจ�าเป็นต้องยกระดับการท�างานเร่ืองนี้ 
อันจะส่งผลต่อการค้าขายกับต่างประเทศที่ปัจจุบันถูกบังคับ 
ด้วยกรอบด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ สผ. กล่าว
 ท้ังนี้ สผ. จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ  
(ร่าง) พระราชบญัญตักิารเปลีย่นแปลง สภาพภูมอิากาศ 
พ.ศ. ... ในทุกภูมิภาคจนถึง
เดือนตุลาคม 2563  
ผูส้นใจสามารถ
อ่านร่างกฎหมาย
ดังกล่าวและร่วม
แสดงความคิดเหน็
ทางออนไลน์ได้ โดยสแกน 
QR Code ที่แนบมานี ้

ร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ช่องทางแสดงความเห็นออนไลน์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีไทยเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส
จากศตวรรษก่อน เตรียมคลอด พ.ร.บ. โลกร้อน - 

ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 2 1  กั นย ายน  2 563   
ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรั พยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดงานประชุม

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ 
( ร ่ า ง )  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ  
พ.ศ. .... คร้ังที่ 1 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า 
กรุงเทพฯ โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เปิดเผยว่า  
ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ตามความตกลงปารีส  โดยปีนี้ ไทยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซฯ  
ให้ได้ร้อยละ 11-20 ในภาคพลังงานและขนส่ง และจะขยับขึ้น
เป็นร้อยละ 20 ทุกภาคส่วนในปี 2573 อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับ
ปลายศตวรรษที่แล้ว ค่าเฉลี่ยรายปีอุณหภูมิประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
1-1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้น�าไปสู่การเกิด 
ภัยพิบัติหลายอย่าง เช่น ปะการังฟอกขาว พายุดีเปรสชัน 
ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น รวมไปถึงอุทกภัยและภัยแล้ง  
 (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
พ.ศ. .... จึงได้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นกลไกให้หน่วยงานรัฐสามารถ
เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเอกชนได้ โดย 
ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ จะต้องเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อย 
การกักเกบ็ และการลดก๊าซเรอืนกระจก ในกิจการของตน และจดัท�า 
รายงานเสนอหน่วยงานรัฐในก�ากับ เพ่ือให้ สผ. น�าไปค�านวณ 
เป็นข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป 


