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หลักการปารีส (Paris Principles) ได้ก�ำหนดบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส�ำคัญไว้อย่างน้อย
๕ ประเด็น กล่าวคือ (๑) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และการท�ำงานกึ่งตุลาการ
(Quasi-Judicial Function) (๒) การให้ค�ำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) (๓) การเฝ้าระวัง
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Monitoring Function) (๔) การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Promotional
Function) และ (๕) การท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Relationship
with Stakeholders and Other Bodies) ประกอบกับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๖) ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ น�ำเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์เป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รบั ทราบถึงสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศว่าในแต่ละปี มีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญใดบ้างที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนตามที่
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในอื่น ๆ รวมทั้งพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี มาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และค�ำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งในด้านที่เป็น
ความก้าวหน้าและความถดถอย

ทั้งนี้ การจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ กสม. ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
และคั ด เลื อ กประเด็ น จากสถานการณ์ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจ
อย่างกว้างขวาง ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน สื่อมวลชน
สาธารณชน ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศ และ/หรือ
เห็นว่ามีนัยส�ำคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศ รวมถึ ง เรื่ อ งที่ กสม. ได้ ด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านัน้ ทัง้ จากการจัดท�ำรายงานการตรวจสอบ
หรื อ การจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาไปยั ง รั ฐ บาล
หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลัก
ในการประเมิน ซึ่งประเด็นที่น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้ครอบคลุม
มิตสิ ทิ ธิมนุษยชนทัง้ ในเชิงประเด็น และกลุม่ เป้าหมาย โดยจ�ำแนก
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี ยุทธศาสตร์และกรอบการด�ำเนินงานของ กสม. ระหว่าง

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ และประเด็นหลัก ๆ ทีส่ าธารณชนให้ความส�ำคัญ
โดยทีม่ ติ เิ ชิงประเด็นและกลุม่ เป้าหมายเหล่านีจ้ ะทับซ้อน เชือ่ มโยง
และเกี่ ย วพั น กั น อย่ า งหลี ก เลี่ ย งมิ ไ ด้ ซึ่ ง ในการน� ำ เสนอกรณี
ที่มีประเด็นเชื่อมโยงระหว่างมิติและกลุ่มเป้าหมายในรายงาน
จะเลือกน�ำเสนอข้อมูลรายละเอียดไว้ในมิติหนึ่งมิติใดเป็นการ
เฉพาะในขณะที่จะแสดงการอ้างอิงที่เชื่อมโยงไว้ในเชิงอรรถ
ท้ายหน้าในแต่ละส่วน
กสม. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการประเมิ น
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการทบทวน
พิจารณา และสร้างเสริมพลังการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้สถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยดียิ่งขึ้น โดยนอกจากจะเป็นข้อเสนอ
ต่อรัฐบาลในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมแล้ว
ยั ง สร้ า งวั ฒ นธรรมการคิ ด และวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์
สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นางอมรา พงศาพิชญ์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์

นางวิสา เบ็ญจะมโน

นายแท้จริง ศิริพานิช

นายปริญญา ศิริสารการ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พลต�ำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓

(มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ เข้ารับหน้าที่
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๖ ปี นับแต่วันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง)

นายวัส ติงสมิตร

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางอังคณา นีละไพจิตร

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออกจากต�ำเเหน่ง เมื่อวันที่
๕ เมษายน ๒๕๖๐)

นายชาติชาย สุทธิกลม

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผู้บริหารส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาววารุณี เจนาคม
รองเลขาธิการฯ

นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาส�ำนักงานฯ

นายบุญเกื้อ สมนึก

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์

รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ

นายโสพล จริงจิตร

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

ที่ปรึกษาส�ำนักงานฯ

ที่ปรึกษาส�ำนักงานฯ
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บทสรุปผู้บริหาร
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพือ่ ประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี
และเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนเป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ห นึ่ ง ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.)
ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๘) และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๖) โดยรายงานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศจะเป็นการรายงานให้ทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศว่าในปีนั้น ๆ
มีสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นสถานการณ์ที่ส�ำคัญประเด็นใดบ้างที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน
ที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในอื่น ๆ พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และค�ำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่าง
ประเทศ ทั้งในด้านที่เป็นความก้าวหน้าและความถดถอย โดยในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ กสม.
ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานหลัก ๒ ประการ ได้แก่ (๑) หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวมทัง้ กฎหมายภายในอืน่ ๆ
และ (๒) สิทธิที่ได้รับการรับรองจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
รวม ๗ ฉบับ รวมทั้งมาตรฐานระหว่างประเทศ และค�ำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ มีสาระส�ำคัญ
โดยสรุปแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก ดังนี้
๑. สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรเมือง
กสม. ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมว่า สถานการณ์ส่วนใหญ่ยังสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเมือง
การปกครอง โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแม้ว่ารัฐบาล
ภายใต้การน�ำของ คสช. จะพยายามสร้างความปรองดองควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสถานการณ์ทางการเมือง
โดยการก�ำหนดมาตรการและแผนงานในการพัฒนาประเทศ การจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.. .... แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัด และความยุง่ ยาก ซับซ้อนของสภาพปัญหา กสม. ยังพบข้อเท็จจริงทีส่ ะท้อนความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่าง ๆ โดย กสม. มีข้อสังเกตต่อ ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่
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๑.๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
รัฐได้พยายามตราและปรับแก้กฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐ เช่น พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. .... ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และประมวล
กฎหมายอาญา เป็นต้น ในขณะที่ยังมีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อาทิ สิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของผู้เสียหาย สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของผู้ต้องขัง นอกจากนี้
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารในการควบคุมตัวจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
เช่น เหตุการณ์การเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ของนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่
และเหตุการณ์การท�ำกิจกรรมเพื่อร�ำลึกครบรอบ ๑ ปี ของการเข้าควบคุมอ�ำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
๑.๒ การซ้อมทรมาน และการสูญหายโดยถูกบังคับ
การซ้อมทรมานบางกรณีมกี ารกล่าวอ้างว่า เป็นการกระท�ำโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ การปิดล้อม การตรวจค้น การจับกุม การเชิญตัว
การควบคุมตัวและการสอบสวนซักถาม รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ในส่วนของการสูญหายโดยถูกบังคับ แม้ว่าจะมีมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ดำ� เนินการให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CED) รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... แต่พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในการติดตามบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย ดังนั้น
รัฐบาลควรเร่งพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวพร้อมทัง้ ปรับหรือแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาดังกล่าว รวมทัง้ ควรให้ความรูใ้ นเรือ่ งกฎหมายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านอย่างถูกต้องและต่อเนือ่ ง
๑.๓ กรณีโทษประหารชีวิต
สังคมไทยยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องโทษประหารชีวิต โดยมี ๒ แนวทางว่าควรยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือยังคง
โทษประหารชีวิตต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีค�ำตอบ ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีนักโทษที่ได้รับโทษเด็ดขาดประหาร จ�ำนวน ๘๖ คน
แต่ในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยยังไม่มีการประหารชีวติ นักโทษแต่อย่างใด กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเรือ่ งโทษประหารชีวติ และหลักสิทธิมนุษยชนต่อรัฐบาล โดยเน้นย�ำ้ การสร้างความ
เข้าใจ การปรับทัศนคติ และการพัฒนามาตรการทดแทน หรือมาตรการทางเลือก เพือ่ หลีกเลีย่ งและยุตกิ ารลงโทษโดยการประหารชีวติ
๑.๔ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การแสดงความเห็นและการแสดงออกทางด้านการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งที่น�ำไปสู่
ความรุนแรงในสังคมและกระทบต่อสิทธิของประชาชนในด้านอืน่ ๆ จนเป็นเหตุให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งในหลายกรณีเป็นการใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามก่อนการกระท�ำผิดและระงับเหตุ ส่งผลกระทบ
ต่อการแสดงออกของบุคคลและชุมชนที่ออกมาชุมนุมเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากนโยบาย มาตรการ และโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... โดยเน้นย�้ำ
ความส�ำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งท�ำให้การพัฒนากลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการสร้างความโปร่งใส
ซึง่ เป็นการประกันว่าสิทธิตา่ ง ๆ เกิดขึน้ ได้จริง และมีความเห็นว่ารัฐไม่ควรน�ำกฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงมาใช้ควบคูก่ บั กฎหมาย
ชุมนุมสาธารณะ หรือกฎหมายควบคุมหรือจ�ำกัดสิทธิ แต่ควรเป็นการอ�ำนวยความสะดวก และก�ำกับขั้นตอนการแสดงออก
ของความคิดเห็นให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นการรอนสิทธิด้วยเหตุแห่งความมั่นคง
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ของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือด้วยเหตุแห่งสาธารณสุขและศีลธรรมจะต้องด�ำเนินการอย่างระมัดระวัง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันชอบธรรม การด�ำเนินการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีสัดส่วนที่เหมาะสม
มีความจ�ำเพาะของกรณี มีความเชื่อมโยงโดยตรง และส่งผลชัดเจนจากการใช้สิทธินั้น ๆ และต้องไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิในการ
น�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างชอบธรรม
๑.๕ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี ๒๕๕๘ เหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มจี ำ� นวนลดลงเมือ่ เทียบกับในรอบ ๑๒ ปีทผี่ า่ นมา แต่ยงั พบว่า
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของประชาชน ประเด็น
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็กและสิทธิสตรียังเป็นประเด็นที่มีสถานการณ์น่าห่วงกังวลที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงไปซักถาม การตรวจค้นสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นที่ซ่อนตัว
ของผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง และการตรวจตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ในกลุ่มเด็กที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับผู้ต้องสงสัย
ในคดีความมั่นคง เป็นต้น
๒. สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เน้นการขยายตัวตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การด�ำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ขาดกระบวนการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน และขาดการค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นต่ า ง ๆ จนส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเหลื่ อ มล�้ ำ
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม การรวมตั ว และเคลื่ อ นไหวของกลุ ่ ม บุ ค คล หรื อ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
เพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มหรือชุมชน รวมถึงการฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ กสม. มีข้อสังเกตใน ๗ ประเด็นหลัก ได้แก่
๒.๑ การบริหารจัดการพลังงาน
รัฐมีนโยบายผลักดันให้ชุมชนหรือเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อผลิตพลังงานทดแทน เนื่องจากมีต้นทุนด้านวัตถุดิบต�่ำกว่า
พลังงานอืน่ ๆ ในขณะทีย่ งั มีความกังวลต่อการบริหารจัดการมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ จนเป็นเหตุให้ชมุ ชนในพืน้ ทีค่ ดั ค้านโครงการดังกล่าว
เนื่องจากความไม่เหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างสถานที่ตั้งใกล้ชุมชน และความไม่ชัดเจนในการดูแลมลพิษที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
ยังมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลโดยให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ ๗ ซึง่ ก�ำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยในทุกขนาดก�ำลังผลิต
น�ำประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) มาใช้ โดยยกเว้นการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (EIA)
๒.๒ เหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ออกประกาศนโยบายการส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่ทองค�ำในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด
ท�ำให้เกิดการคัดค้านจากประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างมาก เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาประเทศไทยประสบปัญหาจากนโยบายการท�ำเหมืองแร่
มาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน ๕ ประเด็นหลัก คือ (๑) การขาด
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายของประชาชนและชุมชน (๒) การพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานรัฐ (๓) การได้รับ
ผลกระทบจากกิจการที่ด�ำเนินอยู่ (๔) การฟื้นฟูพื้นที่ และเยียวยาสิทธิในพื้นที่ และ (๕) การข่มขู่และคุกคามอันเป็นผลจาก
การคัดค้านการท�ำเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหากฎหมายแร่ที่ล้าสมัยและขาดความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และไม่อาจป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้
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๒.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดินและป่าไม้
มีชมุ ชนจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากค�ำสัง่ คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ อันเนือ่ งมาจากการทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั เข้าไป
ด�ำเนินการขับไล่รื้อท�ำลายทรัพย์สินของประชาชน ที่พักอาศัยหรือท�ำกินในพื้นที่ป่า ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนของการถือครอง
กรรมสิทธิ์ หรือยังเป็นข้อพิพาทของการถือครอง และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เนื่องจากมีหลักฐานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลในแต่ละช่วงแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ กสม. ได้ตรวจสอบกรณีร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี โดยเน้ น ย�้ ำ ความส� ำ คั ญ ของการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชน พร้ อ มกั บ สนั บ สนุ น
การมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชนในพืน้ ทีใ่ นการแก้ไขปัญหา โดยจะต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อประชาชนผูย้ ากไร้ ผูท้ มี่ รี ายได้
น้อยและผู้ไร้ที่ดินที่ท�ำกิน ซึ่งได้อยู่อาศัยหรือท�ำกินในพื้นที่ก่อนที่ค�ำสั่ง หรือกฎหมายนั้น ๆ จะมีผลบังคับใช้ รวมถึงการตรวจ
สอบหลักฐานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๒.๔ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื้น ที่ช ายแดนเชื่อ มต่อ กับประเทศเพื่อ นบ้านในอาเซียน ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๘ ใน ๑๐ พืน้ ที่ ควบคูก่ บั ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรือ่ ง การจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสภาพที่ดินต่าง ๆ ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ และไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�ำนวนมาก กสม. ได้ด�ำเนินการตรวจสอบลักษณะ
การใช้ที่ดินและทรัพยากรสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตามแผนการลงทุน และเวนคืนที่ดินเพื่อจัดหาพื้นที่ และการจ่ายค่าชดเชย
ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
๒.๕ สิทธิทางการศึกษา
ในด้านความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีโอกาสได้รับการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพืน้ ฐานได้ ในขณะที่มปี ระชากรทีเ่ ข้าเรียนระดับอุดมศึกษาลดน้อย
ลงกว่าครึ่งของประชากรที่เข้ารับการศึกษาทั้งหมด และมีการออกจากระบบการศึกษากลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีการเลื่อนชั้นจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในขณะทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวนลดน้อยลง ส่วนในด้านคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวชี้วัดที่มีต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ๓ ด้าน พบว่าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET PISA) ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างต�่ำ
หรือไม่น่าพอใจมากนัก ด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน (GAT) มีคะแนนที่ต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา และด้านความสามารถ
ในการอ่าน เขียนและค�ำนวณของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป พบว่า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี เป็นผู้ที่มีทักษะ
ทัง้ ๓ ด้านครบ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑ ของประชากรในกลุม่ เด็กและเยาวชนทัง้ หมด ในขณะทีย่ งั พบข้อจ�ำกัดของระบบการบริหาร
จัดการการศึกษาที่ไม่กระจายอ�ำนาจ การบริหารจัดการในท้องถิ่นยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษา โดยระบบ
การศึกษาที่ถูกก�ำหนดจากส่วนกลาง การไม่ตอบสนองต่อความต้องการและบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย
๒.๖ สิทธิด้านสุขภาพ
ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูส่ งั คมของประชากรสูงวัยเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ท�ำให้มคี วามเสีย่ งในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศทีม่ อี ยู่ ทัง้ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ซึง่ ท�ำให้รฐั บาลพยายามน�ำแนวทาง
การท�ำประกันสุขภาพโดยอาจให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ อีกทัง้ รัฐบาลยังพยายามด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
ที่เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ในการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการประกันสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิของทุกคน
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้มมี ติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพือ่ คืนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขให้กบั ชนกลุม่ น้อย
และบุตรทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทย และกลุม่ บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสถานะและสิทธิบคุ คล ทัง้ นี้ กสม. ยังพบว่ามีความเหลือ่ มล�ำ้
ของระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ และมีประชากรในพื้นที่ห่างไกลและในบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษา
พยาบาลได้ เช่น คนพิการ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม เป็นต้น
๒.๗ สิทธิในการท�ำงาน
รัฐบาลพยายามด�ำเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการท�ำงาน อาทิ การประกันค่าแรงขั้นต�่ำ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน และการประกันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการแก้ไขและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการตรวจแรงงานทั้งระบบ เพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีหลักประกัน
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีแรงงานบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงความคุ้มครองแรงงาน เช่น ลูกจ้างท�ำงานบ้าน ลูกจ้างที่ไปท�ำงาน
ในต่างประเทศ เป็นต้น ในเรื่องค่าแรงงานขั้นต�่ำได้มีการเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำซึ่งปัจจุบันได้ปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นแล้ว
แต่อัตราดังกล่าวยังต�่ำกว่าบางประเทศในกลุ่มอาเซียน ในเรื่องสิทธิในการรวมตัวและเสรีภาพในการสมาคม ด้านแรงงาน
รัฐบาลได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
เพือ่ ให้แรงงานได้รบั เสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัวกัน และสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง
๓. สถานการณ์สิทธิของกลุ่มเปราะบาง
สถานการณ์ของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในลักษณะ
มิติการละเมิดซ�้ำซ้อนและการเชื่อมโยง โดยเหตุแห่งการมีสถานะในกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกัน แม้ว่ารัฐบาล
ได้ให้ความส�ำคัญและพยายามคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเปราะบางทั้งในด้านการก�ำหนดนโยบาย การตรากฎหมาย
และการด�ำเนินงานตามมาตรการเพื่อสร้างความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ยังพบว่ามีปัญหา
การแปลงนโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ และขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงการด�ำเนินงานด้านโยบาย
และกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลและชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กสม. มีข้อสังเกต
ต่อกลุ่มเปราะบาง ๕ กลุ่ม ได้แก่
๓.๑ กลุ่มเด็ก
รัฐบาลมีมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจัดท�ำระบบประกันการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
และการดูแลเด็กแรกเกิดให้เข้ารับบริการสาธารณสุขผ่านโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือน การดูแล
คุ้มครองและเยียวยาเด็กที่ได้รับความรุนแรง โดยจัดท�ำมาตรการเชิงรุกและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนป้องกันความเสี่ยง
การจัดตัง้ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำทางเพศ และสือ่ ลามกอนาจาร
รวมถึ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก โดยการก� ำ หนดอายุ ขั้ น ต�่ ำ ของแรงงานในภาคเกษตร และแรงงานประมง
และมี ก ารตรวจสอบแรงงานเชิ ง รุ ก แบบสหวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การติ ด ตามแผนระดั บ ชาติ เ พื่ อ ขจั ด การใช้ แ รงงานเด็ ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) และฉบับที่ ๒ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี
จ�ำนวนหนึ่งที่ยังท�ำงานในลักษณะเสี่ยงอันตรายและถูกกระท�ำความรุนแรงและมีจ�ำนวนที่เพิ่มจากปีก่อน ในส่วนของกลุ่มเด็ก
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ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ายังต้องเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรง และยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ด้านสุขภาพได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังพบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเด็กข้ามชาติ ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาล
ทัง้ ในเรือ่ งการจัดท�ำมาตรการและแนวทางการคุม้ ครองเด็กในพืน้ ทีเ่ สีย่ งและเด็กข้ามชาติ การส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ
การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล เด็ ก ข้ า มชาติ ใ นทุ ก มิ ติ และการจั ด ท� ำ และบั ง คั บ ใช้ ม าตรการในการจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด
สูติบัตร และเอกสารพิสูจน์ตนของเด็กข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ กลุ่มผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศ
รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดท�ำแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แผนพัฒนาสถิตหิ ญิงและชาย ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) และรายงานสถานการณ์
สตรี ปี ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ ๑๒ ด้าน ตามข้อก�ำหนดในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในภาพรวมจะลดต�่ำลงก็ตาม แต่ยังพบข้อห่วงใยหรือข้อสังเกต
ที่แสดงถึงความเหลื่อมล�้ำในมิติของหญิงชาย อาทิ จ�ำนวนประชากรผู้สูงวัยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (๕.๑ > ๔.๐ ล้านคน)
จ�ำนวนผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (๖.๔๐ > ๔.๙ หมืน่ คน) ผูห้ ญิงทีม่ งี านท�ำมีจำ� นวนน้อยกว่าผูช้ าย (๑๗.๕
< ๒๐.๙ ล้านคน) ผู้หญิงที่เป็นแรงงานนอกระบบมีมากกว่าผู้ชาย (๑๐.๖ > ๕.๕ ล้านคน) สัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน (ชาย
= ๘๐.๗ และหญิง = ๖๔.๓) และสัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
ที่มีค่าสัดส่วนน้อยที่สุดในรอบ ๑๐ ปี นอกจากนี้ ยังพบสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงในจ�ำนวนที่สูงขึ้นกว่าปี ๒๕๕๗
กสม. จึงเสนอให้รัฐก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม และมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
และลดช่องว่างของความเหลี่อมล�้ำ เช่น การกระตุ้นให้พรรคการเมืองใช้ระบบสัดส่วน การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับความส�ำคัญของผู้หญิงในการตัดสินใจทุกระดับ การก�ำหนดนโยบาย กลไก และมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุน และช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกละเมิดให้เข้าถึงความเป็นธรรม เป็นต้น
๓.๓ กลุ่มคนพิการ
รั ฐ บาลได้ อ อกกฎหมายและมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร ทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เเละทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทัง้ กฎกระทรวง เพือ่ ก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการทีน่ ายจ้าง
หรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน รวมถึงจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ
จะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เเละแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นอกจากนี้ รัฐยังได้ถอนถ้อยแถลงในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการที่ตีความ
เกี่ยวกับสิทธิในการจดทะเบียนการเกิด สิทธิในการมีชื่อ และสิทธิในการได้รับสัญชาติของเด็กพิการ ตามที่ได้ให้ค�ำมั่นไว้
ในการเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) รอบที่ ๑ ขณะเดียวกัน การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการยังมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ด้านสิทธิทางการศึกษา โดยการถูกปฏิเสธการเข้ารับ
การศึกษา และการขาดความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษา (๒) ด้านสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ
ในพื้นที่สาธารณะ หรือการใช้ชีวิตในสังคมทั่วไป รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยการขาดการจัดสรรสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท (๓) ด้านสิทธิในการประกอบอาชีพ นายจ้าง
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และผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามพร้อมในการรองรับการปฏิบตั งิ านของคนพิการ จึงเลือกการจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนฯ
มากกว่าการจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน ในขณะทีค่ นพิการยังขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (๔) ด้านสิทธิทางสุขภาพ
พบว่า ระบบประกันสุขภาพของรัฐทั้ง ๓ ระบบ ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมประเภทความพิการไม่เท่าเทียมกัน
กสม. จึงเสนอให้รัฐจัดท�ำมาตรการเชิงรุกในแนวทางสิทธิมนุษยชนพร้อมติดตามการด�ำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ทั้งการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวและระบบฐานข้อมูลคนพิการที่สมบูรณ์โดยไม่เลือกปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ทั้งด้านบุคลากร และอุปกรณ์สนับสนุน การพัฒนาระบบการจ้างงานหรือสร้างอาชีพให้คนพิการในชุมชน หรือภูมิล�ำเนา
ของคนพิการ การพัฒนาและตรวจสอบการจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นอารยสถาปัตย์ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนพิการในทุกระดับ
๓.๔ กลุ่มผู้สูงอายุ
รั ฐ บาลได้ ส ่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องผู ้ สู ง อายุ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ผู ้ สู ง อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการด�ำรงชีวิตที่ดี แต่ยังมีไม่มากพอ ท�ำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เสียโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ
ขาดกลไกรัฐและภาคประชาสังคมทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการส่งเสริมสิทธิของผูส้ งู อายุ และยังคงมีชอ่ งว่างทางกฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิ
ของผูส้ งู อายุในด้านทางเลือกและการเข้าถึงการท�ำงานได้ตามความสามารถ หรือได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐ นอกจากนี้
ยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจ
การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ยังมิให้ความส�ำคัญ และไม่มีนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเพียงพอ
ขาดการบูรณาการในการปฏิบตั งิ าน ปัญหาการขาดความมัน่ คงทางรายได้ ซึง่ แม้วา่ รัฐบาลได้มนี โยบายเบีย้ ยังชีพถ้วนหน้าให้กบั
บุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปี โดยจะต้องแสดงสิทธิในการขึ้นทะเบียนในอัตราแบบขั้นบันได (๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน) แต่ยังเป็นจ�ำนวนเงินที่ยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ ณ ปัจจุบัน และมีมูลค่าเพียง ๑ ใน ๓ ของค่าเส้นความยากจน
ของประเทศและอาจจะไม่ย่ังยืน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งบางคนยังมีทัศนคติที่มองผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคม
มากกว่าที่จะเห็นความส�ำคัญในเชิงการสั่งสมภูมิปัญญา ความรู้ ทั้งที่ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๘๕ มีความสามารถที่จะ
เป็นทรัพยากรในการพัฒนาประเทศ แต่ยังขาดการส่งเสริม การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขทัศนคติในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น
รัฐบาลและสังคมไทยจะต้องมีความตื่นตัวและมีมาตรการที่หลากหลายเพื่อรองรับการเป็นสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อมของผู้สูงอายุ รวมถึงความยั่งยืนของการ
ด�ำเนินมาตรการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับผู้สูงอายุ (นโยบายเบี้ยยังชีพ) ที่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อภาระค่าใช้จา่ ยจริงทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินชีวติ และขาดความยัง่ ยืนในการบังคับใช้ เนือ่ งจากเป็นการด�ำเนินการตามนโยบาย
ดังนั้น กสม. จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณา (๑) ออกกฎหมายหรือก�ำหนดมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้สูงอายุ
ให้ครอบคลุมสิทธิของผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยก�ำหนดในแผนงานผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมจัดท�ำนโยบายเสริมสร้าง
กลไกและทรัพยากรในการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้น�ำไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกรัฐ
และภาคประชาสังคม (๒) ออกกฎหมายรองรับการก�ำหนดบ�ำนาญขั้นพื้นฐานแก่บุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
(๓) สร้างมาตรการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อผู้สูงอายุ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และ (๔) การสนับสนุนการท�ำงานของคณะท�ำงานและกลไกระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาอนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ
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๓.๕ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าเเละชนพื้นเมือง
การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า และชนพื้นเมือง ยังไม่มีการก�ำหนดหน่วยงานที่ประสานงานหรือรับผิดชอบ
อย่ า งชั ด เจน ขาดการจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ท การด� ำ เนิ น การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การ
มีกฎระเบียบที่แตกต่างหลากหลาย และไม่เป็นปัจจุบัน การขาดการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ และขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งท�ำให้ไม่มีการจัดท�ำระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้
ยังพบสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหลัก ๆ ของกลุ่มดังกล่าว เช่น การขาดความมั่นคงหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
ที่ท�ำกิน และที่อยู่อาศัย เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินหรือการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ การขาดระบบข้อมูล
ที่ชัดเจนและความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ การขาดความมั่นคงในสิทธิและสถานะ
บุคคลทางกฎหมาย เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์จำ� นวนมาก การตัง้ ถิน่ ฐานกระจายตามภูมภิ าคต่าง ๆ
ซึ่งในหลายพื้นที่มีความทับซ้อนระหว่างพรมแดนของประเทศ บางกลุ่มยังมีวิถีชีวิตเคลื่อนย้าย ท�ำให้การส�ำรวจและก�ำหนด
สถานะบุคคลทางกฎหมายท�ำได้ล่าช้า ขาดความสมบูรณ์และมีความคลุมเครือในการลงบันทึกข้อมูล มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์จากการยื่นเรื่องขอสถานะบุคคล นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดในทางปฏิบัติในกรณีของบุคคลที่มีสถานะบุคคล
ทางกฎหมายแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ทั้งด้านการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ รวมถึงเสรีภาพ
ในการเดินทาง ตลอดจนการขาดความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต เนื่องจากสภาพความยากจน
ทั้งนี้ ได้ประเมินสถานการณ์ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า เเละชนพื้นเมือง โดยมีข้อเสนอหลัก ๆ ได้แก่ (๑) การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลไกในการพิสูจน์สถานะบุคคลทางกฎหมาย โดยสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการส�ำรวจ
และแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการลงรายการสัญชาติ หรือการพิสูจน์สถานะบุคคลทางกฎหมาย โดยด�ำเนินการควบคู่ไป
กับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร รวมถึงการก�ำหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลในบางกลุ่มที่ได้รับการส�ำรวจ และจัดท�ำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ (๒) การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพของกลไกในการพิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ ทีท่ ำ� กินและทีอ่ ยูอ่ าศัย
ซึ่งมีข้อพิพาท โดยสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการส�ำรวจและแก้ไขปัญหา (๓) การก�ำหนดกรอบและเกณฑ์
ทีช่ ดั เจนในการพิจารณาเรือ่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ และพิจารณาทบทวนให้ผทู้ เี่ ป็นคนไทยโดยการแปลงสัญชาติซงึ่ อาศัย
อยู่ในประเทศไทยมานานแล้วให้สามารถมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในบางกรณี (๔) การสนับสนุนกลุ่มเด็กที่มี
ปัญหาสถานะในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึง
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบพหุวัฒนธรรม/ภาษา และ (๕) การพิจารณาและให้ความส�ำคัญ
กับการก�ำหนดอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า และชนพื้นเมือง โดยพิจารณารับรอง (ร่าง) พระราชบัญญัติ
สภาชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
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EXECUTIVE SUMMARY

The 2015 Thailand Human Rights Situation Assessment Report,
conducted by the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT)

The duty for making annual report for human rights situation assessment in Thailand
with proposing to the Parliament and Cabinet and allowing public accessibility
is one of the duties entrusted to the National Human Rights Commission of
Thailand (NHRCT), within provisions of Constitution of the Kingdom of Thailand,
B.E. 2550 (2007), Section 257 (8) and the National Human Rights Commission
Act, B.E. 2542 (1999), Section 15 (6). The Report on human rights situations
occurred in Thailand on annual basis highlights both progressive and retrogressive
human rights impacts and incidents assessed under standards and values
of the Constitution, other domestic laws, international human rights treaties
ratified by Thai State, relevant international standards and pledges
given by Thai Government to international community. For the standardization
of human rights situation assessment frame, NHRCT undertakes certain criteria
and standards as: (i) principles and provisions in Constitution of the Kingdom of
Thailand, B.E. 2550 (2007) and Constitution of the Kingdom of Thailand
(Interim), B.E. 2557 (2014) including other domestic laws; and (ii) rights entitled and
guaranteed under seven international human rights treaties, including international
standards and pledges given by Thai Government to international community.
The Report for Human Rights Situation Assessment in Thailand in 2015 shall be
presented into three main parts as follows:
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1. CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
NHRCT assesses overall situations and finds that most of incidents adjacent to the transitional period with
political reform, ruled by the National Council for Peace and Order (NCPO), since 22nd May 2014. And
although the NCPO-led Government has made tireless efforts to solve conflicts with reconciliation and
political reform through the design of measures and plans for country development and the draft
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. …., but with unavoidable difficulties and complexities of
circumstances, NHRCT witnesses facts implying to the continual infringement within various dimensions.
NHRCT has five principal findings with observations as follows:
1.1		 Right to Fair Trial: The Government has spent efforts to enact and amend a number of laws
ensuring people to be able to access to justice and public helps, e.g. the Justice Fund Act, B.E. 2558
(2015), the Damages for the Injured Person and Compensation and Expense for the Accused in Criminal Case
Act, B.E. 2544 (2001), the Correction Act, B.E. …., the Criminal Procedure Code and the Penal Code, etc. In
the meantime, some complainants alleged that their rights were abused by public officers under judicial
process and legal proceedings, e.g. rights entitled to accused, injured persons and prisoners and right to
access to judiciary. Moreover, there were huge human rights concerns for the exercise of powers of military
officers towards some incidents, e.g. one happened with Siriwich Sereethiwatch or “Cha New” – member
of the New Democracy Movement during travelling to Rachabhakti Park and one with the 1st Year Anniversary with Commemoration to the Overruling of NCPO in front of the Bangkok Art and Culture Center, etc.
1.2		Torture and Enforced Disappearance: These were torture cases with allegations to
actions taken by public officers, covering the cordon, searching, arrest, subpoenas, custody and interrogation,
including acts against prisoners. For the enforced disappearance, though the Cabinet adopted a Resolution,
dated 24th May 2016 with agreements to the ratification of International Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearance (CPPED or CED) and to the draft Prevention and Suppression of
Torture and Enforced Disappearances Act B.E. …., but there is none of significant action in progress, particularly
with the following-up of those forcibly disappeared. Thus the Government shall consider to accelerate the
review of draft Act and to improve or amend all existing domestic laws as well as to enforce them in spirit
of the Convention, including to provide and enrich knowledge on such laws in accuracy and consistency
to all government officers and frontline workers.
1.3		 Capital Punishment: There are two main dissenting opinions on capital punishment in Thai
society, as one supporting the utmost abolition and one retaining the death penalty either with or without
moratorium and now they are still under contentious dialogues. In 2015, there were 86 prisoners completely
granted capital punishment, nonetheless since 2010 the punishment has been under moratorium. NHRCT
has proposed policy recommendations to the Government with reiteration of legal revision for capital
punishment and more undertaking of human rights-based approach in relevant contexts. This also
highlighted the making of more understandings, changing of attitudes and developing of alternative measures
with avoidance or abolition of capital punishment.
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1.4		 Freedom of Expression: A number of prolonged incidents with expression of opinions and
of political stands through media and political assembly caused unavoidably social disorders with rights
infringements of the public, a number of laws were regularly reinforced with the limit and derogation of
rights and freedom of expression. They were mainly used for prevention of offensive manners or causes of
injury and damages and then affecting to the expression of both individual and collective opinions. People’s
gatherings were being formed by those affected from policies, measures and other projects implemented
by either public or private sectors. NHRCT issued a report with policy recommendations for the draft Public
Assembly Act, B.E. …., making more focusing on significance of freedom of expression for developing and
strengthening of monitoring mechanisms and ensuring of transparency that would be safeguards for human
rights entitlement and exercise. The Commission opined that the Government shall not exercise security
laws in manners of public gathering laws or any other laws controlling or derogating rights, on the other
hand, it shall facilitate ways delivered for freedom of expression in appropriate manners instead. And in
any cases with necessity for rights derogation due to reasons with national security or restoring of public
order, public health and morality, laws and actions taken shall be cautiously monitored and supervised
under certain objectives and with legitimacy. These actions are required to strictly deserve with laws in
proportionality, specificity on case-by-case basis, direct connection and interpretation, and foreseeable
results to such rights exercised. Notwithstanding, these might not limit the exercise of rights to deliver news
and information for public interest in general.
1.5		Situations in the Deep South: In 2015, unrests in the Deep South compared within
those occurred in the past 12 years were apparently reduced, but in any single incident happened still
created high impacts to rights and liberties and caused the death and injury of persons. The right to fair trial,
rights of children and rights of women were still the most concerns and possible causes for human rights
violations, e.g. the controlling and interrogation of national security threat-suspected persons, the searching of
premises and whereabouts harbored for those national security threat-suspected persons, the testing of DNA
samplings collected from children under suspicion with relationship to security threat-suspected persons, etc.
2. ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
Most situations and concerns on economic, social and cultural rights in 2015 would more or less relate
to the undertaking of liberalism-responsive economic development policies, the running of mega project
developments without people’s participation and the overlooking of impacts occurred. They all caused
the social and economic disparities with emergence of public gatherings and resistances of groups of
individuals and communities affected. They were struggling for protection of their collective or community
rights through different means including to sue public authorities and entrepreneurs. NHRCT has seven
principal findings and observations as follows:
2.1 Energy Management: The Government tried to convince and facilitate communities and private
sectors to build biomass-power plants for generating renewable energy. The technology, compared with
other energy-generating technologies, is apparently proved with the low-cost raw materials consumed
while there are doubts and concerns on pollution and waste management that causes the resistance from
people living in projects’ areas and criticism on inappropriateness of locations and landscapes and
ambiguities of pollution management plans. There was a case lodged to the court with appealing for
the abolition of Resolution of National Environmental Committee, dated 10th June 2015 and the Natural
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Resources and Environment Ministerial Announcement, No.7 that allow all size of rubbish and trash-power plants
undertaking only the Code of Practice (CoP) with exemption for the Environmental Impact Assessment (EIA).
2.2 Mining: The Department of Primary Industries and Mines had announced the Policy on Survey and
Gold Mining Operation in twelve provinces that led to the resistance of people staying in target areas, as
there are plenty of problems and challenges so far from the implementing of mining policies and these all
are still in consistent with increasingly severe impacts. NHRCT has been receiving a number of complaints
grouped into 5 main concerns with allegations, as: (i) the lack or overlooking of people and communities’
participation in policy and decision making processes; (ii) the arbitrary permission made with concession
granted from public authorities; (iii) the impacts from existing operated mining; (iv) the rehabilitation
and remedial for those affected areas; and (v) the life threat and abusive acts caused from resistance of
mining. Moreover, some mining laws are also out of date and incompatible with current economic, social and
environmental contexts while there is none of preventive and dispute resettlement mechanism.
2.3 Natural Resources, Lands and Forests Management: A number of communities were
affected from the NCPO’s Orders No.64/2557and No. 66/2557 due to the exercise of government officers’
powers with eviction and demolition of properties and belongings of those dwelling and earning for life in
forest areas, while there was none of clear demarcation with propriety rights on such areas or even still be
with land disputes because of inconsistency and incoherence of government’s policies in each period of
time. NHRCT investigated such cases and recommended the Cabinet and Government to have more checking
and balancing of powers exercised and more accountabilities taken for the community rights entitlement
and safeguard, especially to make more rooms for people’s participation; to avoid impacts and damages
to those underprivileged, poor and landless whom residing or using such plots of lands before Orders
announced or came into force; and to conduct proper and due processes for evidences proof with dispute
resettlements.
2.4 Special Economic Zones Development: The Policy for Establishing Special Economic
Zones on Border Areas meandering Thailand’s Neighboring Countries in ASEAN, in accordance with the
Announcements of the Committee on Special Economic Zone Development Policies, No.1, dated 19th
January 2015 and No.2 dated 24th April 2015, in ten areas, supplementing with an Order of NCPO’s Chair,
No.17/2558, entitled the Land Acquisition for Special Economic Zones Development with the exemption of
Ministerial Regulations on Land Exploitation with City Zoning Plan caused the large land confiscation to be
under public properties with severe impacts to countrywide communities. NHRCT investigated the using of
land and public resources under the investment plan with land confiscation and acquisition and remedial
provided and found that there were irregularities with incoherence of facts.
2.5 Right to Education: For the differentiation and opportunity with educational accessibility,
NHRCT found that all children and youth in Thailand increasingly accessing to educational
opportunities but there were some yet inaccessible to basic education. A number of students continuing
tertiary education were also decreased more than half of those enrolling in education system at
the beginning, while there was an increase of drop-out rate for those enrolling in basic education,
especially in-between the secondary and high educations. A number of those enrolling with completion in
vocational education were also reduced. And for the quality of basic education according to three
indicators, it addressed that on a side of educational achievement (O-NET PISA), the average mark was merely
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low or unsatisfactory; on a side of general aptitude test (GAT), the average mark was lower than those in
the past; and on a side of aptitude on literacy and computation of population aging from 6 years old, it
addressed that 91.1 percent of all children and youth were groups of children and youth aging 14-24 years old
owning both literacy and computation skills. There were limits and challenges of educational management
with centralization in general, while there were irregularities with educational qualities and accessibilities
for the local administration. The centralized education was criticized for non-responding to needs and
contexts of cultural and ethnic diversities.
2.6 Right to Health: Thailand is now approaching to the aging society with more vulnerability for its
healthcare management systems, comprising the national healthcare scheme; the social security scheme;
and the government officers’ welfare scheme. The Government thus tries to create more healthcare
management systems with the investment and contribution from both private sectors and individual
insured. Meanwhile, the Government also makes efforts to issue various measures leveraging
qualities of public health with universal coverage and services strengthened to ensure that all residing in
Thailand accessible to healthcare schemes, particularly the adoption of Cabinet Resolution, dated 20th
April 2015, for restoring basic rights to healthcare for ethnic minorities and their descendants migrating
to Thailand and persons facing difficulties on personal statuses and rights. NHRCT noted that there were
differentiation and disparity among three healthcare schemes, while people living in remote area and groups with
disadvantaged still could not access to any of healthcare systems, e.g. persons with disabilities, migrant
workers and their dependent, etc.
2.7 Right to Work: The Government created various measures for promoting and protecting right to
work, e.g. to ensure the minimum wage with work safety and accessibility to healthcare schemes, including
to solve problems and to eliminate human trafficking threats with increase of efficiency for labor inspecting
measures for the aims to protect all workers under laws and social assurances. Notwithstanding, there are
groups of workers found inaccessible to labor protection, as: domestic helpers and overseas workers, etc.
In the matter of minimum wage, there is a request with acceleration that recently increased but such wage
is still lower than those in some ASEAN countries. In the matter of freedom of assembly and setting-up of
trade unions, the Government clearly stands for ratifying International Labor Organization (ILO) Conventions
No.87 and 98 that encouraging freedom of assembly with labor protection and exercise of right to
gathering with collective bargaining.
3. GROUPS WITH MAGINALIZATION AND VULNERABILITYเมือง
In general, groups with marginalization and vulnerability are facing human rights
infringements either from anyone’s actions taken with multi-discrimination and
their intersectional attributions. And although the Government has made significant
efforts to issue and regulate laws and policies with actions for progressive realization
and protection of rights of groups with marginalization and vulnerability, but the
constraints and limits with interpretation of laws and policies into practices are
still found particularly with irregularities and incoherence of laws and policies that
caused impacts to communities and people on the ground. NHRCT has principal
findings with observations for the rights promotion and protection of five groups
as follows:
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3.1 Children: The Government increasingly undertook various measures for promoting and protecting
rights of children, as: an incentive measure guaranteeing the growth of children with quality and support
through individual monthly subsidy, 400 THB for 12 months, given to new born babies; a proactive measure
with budget allocation for taking care with protection and remedial provided and setting-up of a center
for helping children facing or with vulnerability to violence; the amendment of Penal Code, particularly
in parts of sexual offences and pornography; the regular monitoring of child labor forces with marking for
minimum age for agricultural and fishery labor through multi-disciplinary approach; and the following-up
of implementation and interpretation of National Action Plans for Elimination of the Use of Child Labor
in Worst Forms, No.1 (2009-2016) and No.2 (2015-2020). Nevertheless, the NHRCT still found increasing
number of children aging 5-17 years old being child labors contacting to harm and violence with
inaccessibility to public healthcare services. Moreover, there was a tendency of increase migrant children.
NHRCT had proposed policy recommendations to the Government covering the making of measures
and guidance for protecting children at risk and children on the move; the encouraging for healthcare
accessibility; the making of comprehensive data segregation of migrant children; and the adopting and
enforcing measures for eliminating statelessness with universal birth registration for new born babies and
identity proofs for migrant children, regardless their nationality background.
3.2 Women and Gender Equity: The Government announced the Gender Equity Act, B.E. 2558
(2015) and regulated the Women Development Plan in National Social and Economic Development Plan,
No.11 (2013-2016), the Gender Statistical Disparity Segregation Plan, No.1 (2014-2015) and the Women
Situation Report in 2015 in reflection to 12 critical areas under the Beijing Declaration and Platform for
Action. And although the overall gender disparity with gap would be reduced, but there were concerns
and observations in some dimensions, e.g. number of female older persons higher than male older persons
(5,100,000>4,000,000); female underprivileged higher than male underprivileged (64,000>49,000);
female employee lower than male employee (17,500,000 < 20,900,000); women working in informal sector
higher than men working in informal sector (10,600,000>5,500,000); ratio of working population (male=80.7
and female=64.3); and ratio of female parliamentarians, especially during 2014-2015 that are the lowest in
10 years. Moreover, the violation against women was also increased, in comparison with 2014 too. NHRCT
recommends the Government to regulate appropriate measures with affirmative actions to promote women’s
participation and to bridge the gaps with disparity, e.g. the applying of gender quota system with political
parties; the organizing of workshops and training programs for the role of women in decision making process;
the regulating of policies mechanisms and measures for solving problems with efficiency and supporting
injured women to access to justice, etc.
3.3 Person with Disabilities: The Government issued various laws and measures for promoting and
protecting rights of persons with disabilities; covering the Education Management for Persons with
Disabilities Act, B.E. 2551 (2008); and Additional Amendment B.E. 2556 (2013) the Act for Promoting
and Developing Quality of Life of Persons with Disabilities, B.E. 2550 (2007) and Additional Amendment
B.E. 25567 (2013) and ministerial regulations for setting-up of (i) quota system with employed
positions for persons with disabilities in both state and private sectors; (ii) calculation with amount
of financial contribution to the Fund for Promoting and Developing Quality of Life of Persons
with Disabilities, B.E. 2554 (2011); and alternative approaches with incentives for promoting and
protecting rights of persons with disabilities, including the Plan for Quality of Life of Persons with
Disabilities Development, No.4 (2012-2016). The Government also removed declarations in Convention on
the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), in alignment with its pledges to the first Universal Periodic
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Review (UPR), pertaining to the interpretation of rights to birth registration, right to be named and right to
nationality of children with disabilities. Anyhow, There are the limits and constraints with implementation,
as: (i) for the right to education, some were still denied with access to education, where most of schools
were still less prepared in both their human resources and physical readiness, for accommodating persons
with disabilities; (ii) for the right to movement with freedom or social harmonization and right to information,
there were very few universal designed facilities corresponding to capacities and limits of each condition
of disability; (iii) for the right to occupation and employment, most of employers and entrepreneurs were
not get preparation for having working positions for persons with disabilities, thus they merely opted to
pay financial contribution to the Fund rather than to employ persons with disabilities. In the meantime,
most of persons with disabilities also had very limited skills, knowledge and competencies; and (iv) for
the right to health, all three healthcare schemes regulated corresponded to rights and benefits of each
disability with inequality. NHRCT recommends the Government to regulate and undertake proactive
measures in human rights-based approach and to consistently and vigorously monitor their
implementation, including to issue identity cards and data segregation for persons with disability and without any
discriminatory act; to prepare all schools and educational institutions, particularly their human resources and
facilities; to develop the domicile- or community-based employment for persons with disabilities residing
in such areas; to monitor and inspect universal designs with infrastructure and to promote participation
of all persons with disabilities in all levels.
3.4 The Older Persons: The Government has been promoting rights entitlement of the older
persons, particularly those in line with the Older Persons Act, B.E. 2546 (2003), especially for economic
and social development with appropriate surroundings and life betterment, nonetheless there are very
less progressive realization of rights with few accessibility to their rights, lack of government and civil
society mechanisms for promoting rights of the older persons; and loopholes of laws and regulations
with limits to rights of the older persons, particularly for opts and opportunities for employment or to
get support and development from the Government. Besides, the system reform corresponding to aging
society in Thailand was still unclear, especially on economic concerns. Most of organizations disregarded the
actions with implementation and the policies and action plans were uncertain and incoherent. And on the
matter of income securing schemes for the older persons, the Government undertook affirmative action
with the Policy with universal life subsistent subsidy on step-up basis (600-1,000 THB/month) for all Thai
nationals aging from 60 years old upwards, notwithstanding, these amounts were criticized with
insufficiency for current betterment, they were marked on one third of poverty line of the country and
lack of sustainability since this was only a policy not yet a law. The social mindset was also blanketed
and seeing the older persons as social burdens than the enrichment of wisdoms and knowledge, while
85 percent of older population owning necessary competency for the country development but without
the support for re-correcting of social attitudes. The Government and Thai society thus are required to
have more awareness with various measures corresponding to the aging society in Thailand, especially
to promote and entitle social and economic rights with development and appropriate surroundings for
life betterment of the older persons, comprising, the strengthening of Policy with universal life subsistent
subsidy for the older persons with more appropriateness and sufficiency corresponding to actual expenses and
sustainability. NHRCT recommends that the Government shall (i) issue and adopt laws and regulations
promoting life qualities and occupations for the older persons responding to their rights and participation in
the Older Persons’ Fund management and interpreting all work into the National Action Plan for the Older
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Persons, No.2, the National Economic and Social Plan, No.12 and the Sustainable Development Goals (SDGs)
with making of policies supporting mechanisms and resources with rights entitlement to the older persons
under the Older Persons Act, B.E. 2546 2003); (ii) issue laws and by-laws corresponding to basic retirement
for Thai nationals aging from 60 years old onwards; (iii) create measures and mechanisms promoting the
changes of public attitudes against the older persons with more rooms for participation; and (iv) support the
work and implementation of working groups and international mechanisms pertaining to the development
of United Nations Convention on the Rights of Older Persons.
3.5 Ethnic and Tribal Groups and Indigenous Peoples: The main challenges
identified from the assessment of human rights situation of ethnic and tribal groups and indigenous
peoples in Thailand are the lack of clear focal point; lack of master plan made with integration of all
action plans; incoherence of laws, policies and regulations and with obsolescence; lack of rooms for
participation of various parties and lack of experienced persons engaged. These all caused the mismanagement
of data and without updated. In the meantime, the challenges with possible violation were also
addressed, e.g. the lack of land tenures and titles with possible acquisition and loss of ethnic, tribal and
indigenous lands, arable areas and dwellings with the proprietary rights violation and derogation; the lack
of clear and systematic data-base with incoherence of policies on development and on natural resources
conservation; the lack of personal legal status and individual integrity within legal recognition. These come
from the limits and natures of their dispersed settlement with ethnic diversities meandering on border
lines and areas. In some groups, they have been practicing nomadic lifestyle for generations with irregular
access to household and personal registrations under Thai laws, so their legal statuses are undocumented
or even documented but within the contentious database and ambiguity. And in some cases, relevant
government officers were alleged to engage with bribery and taking advantages for the claim and
consideration of personal legal statuses. NHRCT found some groups even registered under Thai laws but
inaccessible to basic public services with rights infringement, especially right to education, right to health
and freedom of movement. NHRCT assessed and highlighted principal findings with rights infringement for
ethnic and tribal groups and would like to make policy recommendations to the Government as: (i) to
accelerate and leverage working processes for the proof of personal legal status though more
cooperation made with civil society for surveying and solving of the delay of identity screening and registration
processes; to organized workshops for providing knowledge and understandings to registrars and relevant
district officers for household registration; and to precede the consideration of legal status of any individuals
surveyed under the Cabinet Resolution with Strategies for Solving of Personal Legal Statuses and Rights of
Persons, B.E. 2548 (2005); (ii) to accelerate and leverage working processes for land dispute resettlement
though more cooperation made with civil society for surveying and solving of these problems; (iii) to regulate
certain criteria and guidance for interpretation and consideration on grounds of national security threats, with
reconsideration of those being nationalized with a proof of continual residing in Thailand for certain period
of time to be able to take part in local administration in some cases; (iv) to encourage groups of children
facing personal legal status problems to be able to enroll and access to education with public budget
supported and appropriate measures with affirmative action made including the promotion of learning and teaching
methodologies with Mother-Tongue Based and Multi-Lingual Based (MTB/MLE) educations; and (v) to
adopt measures identifying ethnic, tribal and indigenous identities and backgrounds and to accelerate the
consideration of the draft Act on Council of Ethnic and Tribal Groups and Indigenous Peoples in Thailand, B.E. …..
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หลักการปารีส
(Paris Principles)

ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งการปกครองโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ และตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลงชั่วคราว
เว้นหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ และให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่น
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗
ให้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ และให้องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้น ในการจัดท�ำรายงานการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ�ำปีของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๘
ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) จึ ง ถื อ เป็ น
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจส่วนหนึ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗
(๘) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๖) ซึ่งก�ำหนดให้ กสม. มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการจั ด ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี เ พื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ด ้ า น
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
พร้อมทัง้ ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน การจัดท�ำรายงานการประเมิน
สถานการณ์ถือเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศว่า ในแต่ละปีมีเหตุการณ์
ที่ ส� ำ คั ญ ใดบ้ า งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องประชาชนที่ มี ก าร
รั บ รองไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายภายในอื่ น ๆ พั น ธกรณี
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี มาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง และค�ำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทย
ได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งในด้านที่เป็นความ
ก้าวหน้าและความถดถอย

๑“หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” (Principle relating to the Status and national institution for
protection and promotion of human rights) หรือ “หลักการปารีส” (Paris Principles) เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดรูปแบบ ตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ องค์ประกอบและแนวทาง
การด�ำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประชุมทางวิชาการที่กรุงปารีส ในปี ๒๕๓๔ (๑๙๙๑) และได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ในปี ๒๕๓๖ (๑๙๙๓) หลังจากการรับรองปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/Paris-Principles.aspx> (เข้าดู ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙)
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บทที่ ๑ กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

หลักการปารีส (Paris Principles) ก�ำหนดมาตรฐานบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights
Institutions: NHRIs) ที่ส�ำคัญไว้อย่างน้อย ๕ ด้าน ซึ่ง NHRIs ควรพิจารณาด�ำเนินการ โดยในจ�ำนวนนี้มีบทบาทในการ
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function) ซึ่งครอบคลุมหน้าที่หลัก ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) การเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (๒) การเฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง (๓) การเฝ้าระวังสถานที่กักกันเพื่อป้องกัน
มิให้มีการกระท�ำทรมาน และเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และ (๔) การเฝ้าระวังและติดตามการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ในประเทศตามข้อเสนอแนะทั้งจากกลไกตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty-based) ซึ่งครอบคลุมกติกา
และอนุสญ
ั ญาต่าง ๆ ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี จ�ำนวน ๗ ฉบับ (จากทัง้ หมด ๙ ฉบับ) และตามกลไกกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based)
ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้แทนพิเศษ (Special Representative) ผู้รายงานพิเศษ (Special Rapporteur) กลไกทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review : UPR) และอื่น ๆ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าว NHRIs จะต้องค�ำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และจะต้องอยู่บนพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
ซึ่ง NHRIs จะต้องรักษาสมดุลอย่างเหมาะสมตามหลักการปารีส ค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
และสถานการณ์ของประเทศเป็นส�ำคัญ๑

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี ๒๕๕๘

ในการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฉบับนี้ กสม. ได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และคัดเลือกประเด็นจากสถานการณ์
ส�ำคัญที่เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน สื่อมวลชน สาธารณชน ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศ
และ/หรือเห็นว่ามีผลอย่างส�ำคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ รวมถึงเรื่องที่ กสม. ได้มีการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งจากการจัดท�ำรายงาน การตรวจสอบ หรือการจัดท�ำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล
คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐาน
หลักในการประเมิน ดังนี้

๐๑

ห ลั ก ก า ร ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยเฉพาะในหมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย และหมวดที่ ๕ แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ซึง่ บัญญัตวิ า่
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคย
ได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย ในระบอบประชาธิ ป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
ที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู ่ แ ล้ ว ย่ อ มได้ รั บ
การคุ ้ ม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้

๐๒

ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทย
สิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองจากสนธิสญ
เป็นภาคี รัฐจึงมีพันธกรณีที่จะต้องด�ำเนินการให้สอดคล้อง และ/หรือ เป็นไปตาม
ั ญาระหว่างประเทศ
มาตรฐานทีร่ บั เอาไว้ ซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสญ
๒
ด้านสิทธิมนุษยชนหลัก ๗ ฉบับ จากทั้งหมด ๙ ฉบับ ได้แก่
๒.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women:
CEDAW) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘
๒.๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)
มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕
๒.๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
๒.๔ กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:
ICESCR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (Convention
๒.๕ อนุสญ
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: ICERD)
มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๒.๖ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment:
CAT) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒.๗ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities: CRPD) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๑

๒ ในส่วนที่ไม่ได้แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ คือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และสมาชิกในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ (International Convention on the
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families- ICRMW) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก�ำลังพิจารณาถึงความพร้อมในการลงนามและการให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคี
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ แ สดงเจตนารมณ์ ที่ จ ะเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองบุ ค คลทุ ก คน
จากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ (Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance: ICCPED หรือ CED) โดยได้ลงนามเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และยังอยู่ในระหว่างกระบวนการให้สัตยาบัน
เพื่ อ เข้ า เป็ น ภาคี แม้ ว ่ า ในช่ ว งดั ง กล่ า ว อนุ สั ญ ญาฯ จะยั ง ไม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ ประเทศไทย แต่ รั ฐ บาลต้ อ งไม่ ก ระท� ำ การใด ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่ อสิ ทธิ ส� ำ คั ญ ในอนุ สั ญญาดั งกล่ าว๓
นอกจากสนธิสัญญาหลัก ๗ ฉบับข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของสนธิสัญญาข้างต้นในบางฉบับซึ่งขยาย
ผลการคุ้มครองสิทธิให้กว้างขวางขึ้นจากสนธิสัญญาหลัก โดยพิธีสารที่ไทยเข้าเป็นภาคีแล้วมี ๔ ฉบับ ได้แก่

พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ ก
ปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (Optional Protocol to the
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women: OP-CEDAW) ซึ่งมีสาระ
ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การยอมรั บ อ� ำ นาจของคณะกรรมการประจ�ำ
อนุ สั ญ ญาฯ ในการรั บ และพิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นในกรณี ที่ มี
การละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็น
บุคคล กลุ่มบุคคลในนามผู้ถูกละเมิดสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓

๒

พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ว่ า ด้ ว ยการ
ขายเด็ ก โสเภณี เ ด็ ก และสื่ อ ลามกที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก (Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography: OP-CRC-SC) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
พิธสี ารดังกล่าวด้วยการภาคยานุวตั ิ เมือ่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

๓

พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ในสภาวะความขั ด แย้ ง ที่ มี ก ารใช้ อ าวุ ธ
(Optional Protocol to the Convention on the Rights of
the Child on the Involvement of Children in Armed
Conflict: OP-CRC-AC) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสาร
ฉบับนี้ด้วยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

๔

พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ว่ า ด้ ว ย
กระบวนการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (Optional Protocol to
the Convention on the Rights of the Child on a
Communications Procedure: OP3 CRC) ซึ่งประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

๓ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
ขององค์การสหประชาชาติ เเละมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามเเละการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... เเละอยู่ในระหว่างการเสนอต่อสภาบัญญิติเเห่งชาติ
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

นอกจากสนธิ สั ญ ญาหลั ก และพิ ธี ส ารดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง มี อ นุ สั ญ ญาด้ า นแรงงานที่ จั ด ท� ำขึ้ น โดยองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
(International Labour Organization: ILO) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ๔

๐๓

กฎหมาย กฎ ระเบี ย บภายในประเทศ นโยบาย แผนงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ ๐๑ และ ๐๒

๐๔

ปฏิญญา ข้อมติ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนค�ำมัน่ ต่าง ๆ ซึง่ รัฐบาลไทยได้ให้
และ/หรือรับรองไว้ตอ่ ประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ในกระบวนการ
เสนอรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศต่อสหประชาชาติ
(Universal Periodic Review: UPR)
ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ นั้น รายงานจะเทียบเคียงสถานการณ์และการด�ำเนินงาน

ของรั ฐ กั บ เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานข้ า งต้ น และจะประเมิ น ความก้ า วหน้ า หรื อ ถดถอยในด้ า นนั้ น ๆ โดย กสม. เห็ น ว่ า รั ฐ มี ห น้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบในเบื้ อ งแรก ในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในเขตอ� ำ นาจรั ฐ รวมถึ ง บุ ค คล
หรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย และการด� ำ เนิ น การที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในต่ า งประเทศ โดยรั ฐ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ใน ๓ ระดับ ดังนี้

๑

หน้าที่ในการเคารพ
(Obligation to Respect)
รั ฐ ต้ อ งไม่ เ ข้ า ไปแทรกแซงการใช้ สิ ท ธิ ข องประชาชน และไม่
กระท�ำการ หรือละเว้นการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการกระท�ำละเมิด
สิทธิมนุษยชนเสียเอง

๒

หน้าที่ในการคุ้มครอง
(Obligation to Protect)

๓

หน้าที่ในการท�ำให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ
ในการจัดท�ำ อ�ำนวยการให้เกิดขึ้นจริง
(Obligation to Fulfill)
รั ฐ ต้ อ งด� ำ เนิ น การเชิ ง รุ ก (Positive Steps) ในการรั บ รอง
หรือประกันสิทธิของประชาชน เช่น การสร้างกรอบทางกฎหมาย
และนโยบาย รวมถึงการมีมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ประชาชน
ได้ รั บ รู ้ ถึ ง สิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว การช่ ว ยให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
และได้ใช้สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองในกฎหมายภายใน
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกละเมิด
สิ ท ธิ จ ากบุ ค คลอื่ น หรื อ กลุ ่ ม อื่ น ใด เช่ น ภาคเอกชน โดยรั ฐ
ต้องมีมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ แต่หากเกิดการละเมิด
รัฐต้องเข้ามาดูแลให้การคุ้มครอง
๔ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๙ ฉบับที่ ๘๐ ฉบับที่ ๘๘ ฉบับที่ ๑๐๐ ฉบับที่ ๑๐๔ ฉบับที่ ๑๐๕ ฉบับที่ ๑๑๖ ฉบับที่ ๑๒๒ ฉบับที่ ๑๒๓ ฉบับที่ ๑๒๗ ฉบับที่
๑๓๘ และฉบับที่ ๑๘๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <www.mol.go.th/en/node/3422> (เข้าดูเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
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ที่ชัดเจน เป็นไปเพื่อเหตุผลที่ชอบธรรม รัฐไม่สามารถหา
วิธกี ารอืน่ มาทดแทนได้ และการใช้อย่างจ�ำกัดและเท่าทีจ่ ำ� เป็น
ได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นมาตรการจ�ำเป็น
ในสังคมประชาธิปไตย เป็นต้น หรือกรณีที่สิทธิบางประเภทที่
รัฐจะสามารถท�ำให้กา้ วหน้าหรือเป็นจริงได้ อาจต้องด�ำเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ (Progressive
Realization of Rights) แต่รัฐก็จ�ำเป็นต้องแสดงความมุ่งมั่น
และมีแนวทางการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ
มี ก ารก� ำ หนดให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน (Progressive
Achievement) เช่ น มี แ ผนการปฏิ บั ติ ง าน ระยะเวลา
ก�ำลังบุคลากร ผู้รับผิดชอบ และการติดตามผลการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ/เหมาะสม
(Maximum Available Resources) และไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
(Non-discrimination)

ดังนั้น กสม. จะได้น�ำเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวข้างต้นมาประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ ด้วยความพยายาม
ในการจัดท�ำรายงานที่เสนอข้อมูลที่เป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือมีข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลให้มากที่สุด กสม. จึงพยายาม
ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งจากการติดตามตรวจสอบกรณีร้องเรียน การติดตามสอบถามหน่วยงานปฏิบัติ
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนการปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในขณะที่ จ ะตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ประกอบในบางส่วน

อนึง่ ในกระบวนการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยทีผ่ า่ นมาขององค์กร พบว่า กลไกและกระบวนการ
ติดตามประเมินสถานการณ์มีลักษณะเฉพาะกิจ โดยมีเป้าหมายในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี มากกว่าการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อน�ำผลของการเฝ้าระวังมารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดท�ำ
เป็ น รายงานในแต่ ล ะปี กสม. จึ ง ได้ เ ริ่ ม พั ฒ นากลไกเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างเป็นระบบ (Monitoring, Evaluation and Reporting Mechanism) เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ NHRIs
ตามหลักการปารีสยิง่ ขึน้ โดยเริม่ จากการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๘ อย่างไรก็ดี
การพัฒนากลไกดังกล่าว จ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบการด�ำเนินงานภายในองค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบฐานข้อมูล ซึง่ คาดว่า
จะใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้กลไกการด�ำเนินงานมีความสมบูรณ์ และสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่

๕ ได้แก่ สิทธิที่ปรากฏตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
๖ ข้อ ๑๙ (๓) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
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บทที่ ๑ กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในการประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามแนวทาง
ข้างต้นรายงานยังได้ค�ำนึงถึงหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่ก�ำหนดนัยส�ำคัญอื่น ๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน อาทิ สิทธิบางประการที่เป็นสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ ด ขาด (Non-Derogable Rights) ซึ่ ง มิ อ าจเพิ ก ถอนหรื อ
ลิดรอนได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม๕ เช่น สิทธิที่จะ
มี ชี วิ ต อยู ่ สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ถู ก ทรมาน และในกรณี ที่ เ ป็ น สิ ท ธิ ที่ รั ฐ
อาจจ� ำ กั ด หรื อ เพิ ก ถอนได้ ชั่ ว คราว (Derogable Rights)
ในบางสถานการณ์ ที่ ก ฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ
ยินยอมให้รัฐกระท�ำได้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ได้แก่ ความ
มั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือเพื่อ
ศีลธรรม๖ โดยรัฐต้องด�ำเนินการตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

บทที่ ๒

ภาพรวมสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ปี ๒๕๕๘
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๘ สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยที่

บทที่ ๒ ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กสม. ได้ ร วบรวม ประมวล ทั้ ง จากบั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง
เหตุ ก ารณ์ รายงานการติ ด ตามตรวจสอบกรณี ร ้ อ งเรี ย น
สถิ ติ ข ้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน/องค์ ก รวิ ช าชี พ เฉพาะ ตลอดจน
รายงานสถานการณ์ ที่ จั ด ท� ำ โดยกลุ ่ ม องค์ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลาย ๆ แห่ง สะท้อน
ให้เห็นทั้งความก้าวหน้า ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหา
ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกัน ข้อมูล
ก็ ยั ง ได้ ส ะท้ อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั น ถึ ง ปั ญ หาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น และมีผลกระทบ
ต่ อ การพั ฒ นาสภาวะสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยรวมของประเทศ
ซึ่ง กสม. เห็นสมควรที่จะต้องน�ำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไข
ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง หรื อ เร่ ง ด่ ว นต่ อ ไป โดยประกอบด้ ว ย
สิ ท ธิ ด ้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม สิ ท ธิ ท างการเมื อ งและสิ ท ธิ
พลเมือง ความมั่นคงและความรุนแรงในจังหวัดชายเเดนภาคใต้
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด เห็ น เสรี ภ าพ
ในการสื่อสารและเสรีภาพของสื่อมวลชน สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสิทธิชมุ ชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม สิทธิทางการศึกษา และสุขภาพ สิทธิในการ
ประกอบอาชี พ และการท� ำ งาน นอกจากนั้ น รายงานเห็ น
ควรหยิ บ ยกสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกลุ ่ ม บุ ค คล
ที่มีความเปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ถูกละเมิดซ�ำ้ ซ้อน (Multiple Discrimination) ใน ๖ กลุม่ หลัก
ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผู้หญิงและประเด็นความเสมอภาค
ระหว่างเพศ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ คนพิการ
ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าเเละชนพิ้นเมือง
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญในรอบปี ๒๕๕๘
ประมวลสรุปภาพรวมใน ๓ ส่วนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑

สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในมิติการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการต่อต้านการทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษ
อื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี ที่เกิดขึ้นปี ๒๕๕๘ กสม. แบ่งสถานการณ์ออกเป็น ๕ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) การซ้อมทรมาน และการสูญหายโดยถูกบังคับ (๓) โทษประหารชีวิต (๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ (๕) สถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี คือ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) อนุสัญญา
ต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons form Enforced
Disappearance: CED) ซึ่ ง แม้ ว ่ า ประเทศไทยยั ง อยู ่ ใ นระหว่ า งกระบวนการให้ สั ต ยาบั น เพื่ อ เข้ า เป็ น ภาคี โดยอนุ สั ญ ญาฯ จะยั ง ไม่ มี
ผลใช้บังคับกับประเทศไทย แต่รัฐบาลก็จะต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อสาระและความมุ่งประสงค์ (Objects and Purposes)
ของอนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยได้ รั บ มาปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ก ลไก UPR
ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ รองไว้ ใ นกติ ก า ICCPR อนุ สั ญ ญา CAT และอนุ สั ญ ญา CED ทั้ ง นี้ สถานการณ์ สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทางการเมืองสรุปได้ ดังนี้

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในปี ๒๕๕๘

รั ฐ ได้ มี ค วามพยายามในการท� ำ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม และได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ ในการเข้ า ถึ ง
ความยุ ติ ธ รรม โดยมี ก ารตรากฎหมายและปรั บ แก้ ก ฎหมาย
หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. . . ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และประมวลกฎหมาย
อาญา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กสม. ยังคงได้รับค�ำร้องเรียนขอให้
ตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ผู ้ ร ้ อ งอ้ า งว่ า ถู ก ละเมิ ด

สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ๑๕๐ ค� ำ ร้ อ ง โดยสิ ท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีการร้องเรียนกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่
สิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งหา สิ ท ธิ ข องผู ้ เ สี ย หาย สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม และสิทธิของผู้ต้องขัง นอกจากนี้ ยังมี
ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งเพื่ อ ขอให้ ต รวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
จากการใช้อ�ำนาจของทหาร จ�ำนวน ๘ ค�ำร้อง๗ เช่น กรณีควบคุม
ตั ว จากเหตุ ก ารณ์ เ ดิ น ทางไปอุ ท ยานราชภั ก ดิ์ กรณี ค วบคุ ม ตั ว
จากเหตุการณ์ท�ำกิจกรรมเพื่อร�ำลึกครบรอบ ๑ ปี รัฐประหาร
บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ เป็นต้น

๗ ค�ำร้องที่ ๑๐/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๑/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๑๖๕/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๓๔๑/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๗๖/๒๕๕๘ ค�ำร้อง ๕๗๗/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๗๘/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๗๙/๒๕๕๘
ดูรายละเอียดได้ที่ <http://hris.nhrc.or.th/nhrc/2015/ExamineComplaint/ExamineComplaintProgressList.aspx#/> (เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

การซ้ อ มทรมาน และการสู ญ หายโดยถู ก บั ง คั บ กสม. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทรมานบุ ค คล โดยที่ บางกรณี

ในด้านการติดตามค้นหาบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย เช่น กรณี
ของนายพอละจี (บิลลี่) รักจงเจริญ และนายสมชาย นีละไพจิตร
ซึ่งสูญหายไปโดยไม่ทราบชะตากรรมและอาจมีความเกี่ยวข้องกับ
การใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่
ชัดเจนแต่อย่างใด ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ (CED) และมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย

พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วก็ตาม ทัง้ นี้
รัฐควรเร่งพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และด�ำเนินการ
ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎหมาย
หรือแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่ า งประเทศที่ ไ ทยลงนามหรื อ เป็ น รั ฐ ภาคี รวมทั้ ง
การให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งกฎหมายฉบั บ นี้ ต ่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
อย่างต่อเนื่องและให้ได้ประสิทธิผลในการป้องกันการทรมาน
และการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

กรณีโทษประหารชีวิต ในสังคมที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นสองแนวทางว่า ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือยังคงมีโทษ

ประหารชีวิตนั้น ยังคงไม่มีค�ำตอบตายตัวว่าโทษประหารชีวิตจะยังคงมีอยู่หรือถูกยกเลิกไป ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีนักโทษที่ได้รับโทษ
เด็ดขาดประหารชีวิต โดยในปี ๒๕๕๘ มีจ�ำนวนนักโทษประหารชีวิตทั้งสิ้น ๘๖ คน เป็นชาย จ�ำนวน ๘๑ คน และเป็นหญิง จ�ำนวน ๕ คน
แต่ในทางปฏิบัตินับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตนักโทษแต่อย่างใด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือน
ขวัญต่อความรู้สึกของประชาชน ความคิดที่ต้องการให้โทษประหารยังคงมีอยู่ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในบางกรณีก็มีการรณรงค์
ให้มีการเพิ่มโทษประหารชีวิตในบางฐานความผิด๙

๘ ๑) ค�ำร้องที่ ๑๔/๒๕๕๒ ตามค�ำร้องสรุปว่า เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรหนองจิก ได้ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในต�ำบลโปโละปุโย อ�ำเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี และจับกุมผู้เสียหายกับพวกรวมสามคนไปควบคุมและสอบสวนที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สอบสวนได้บังคับให้ดื่มน�้ำคล้ายน�้ำมัน
ท�ำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ต่อมา ถูกสอบสวนอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ ถึง ๐๓.๐ น. รวมเป็นเวลา ๑๐ ชั่วโมง โดยไม่ได้พัก
๒) ค�ำร้องที่ ๒๑๔/๒๕๕๓ ตามค�ำร้องสรุปว่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับและควบคุมตัวไปไว้ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ได้ถูกเจ้าหน้าที่ท�ำการสอบสวน
ในห้องที่มีอุณหภูมิเย็น และเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระดาษม้วนแล้วฟาดที่ศีรษะ มีรอยฟกช�้ำที่บริเวณข้อมือ และถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าหากไม่รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ
จะถูกท�ำร้ายร่างกาย
๓) ค�ำร้องที่ ๒๓๖/๒๕๕๘ ตามค�ำร้องสรุปว่า ผูเ้ สียหายซึง่ เป็นผูต้ อ้ งขังคดีระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ในความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด และได้รอ้ งเรียนต่อ กสม. ผ่านเรือนจ�ำซึง่ ตนถูกคุมขัง
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ว่า ก่อนถูกด�ำเนินคดี ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมตัวในที่สาธารณะ และถูกน�ำตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและถูกซ้อมทรมานร่างกาย โดยการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า
ตามร่างกาย ใช้ถุงด�ำคลุมศีรษะและรัดที่ล�ำคอเพื่อให้ผู้เสียหายขาดอากาศหายใจ รวมทั้งถูกบังคับข่มขู่ให้ผู้เสียหายท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพในความผิดที่ถูกจับกุม
๔) ค�ำร้องที่ ๔๖๑/๒๕๕๘ ตามค�ำร้องสรุปว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมตัวเพื่อด�ำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งในการจับกุมผู้เสียหายไม่ได้ขัดขืน
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้น�ำตัวผู้เสียหายไปยังที่ท�ำการ และร่วมกันท�ำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วยการเตะบริเวณล�ำตัวหลายครั้ง และใช้ไฟฟ้าช็อตตามร่างกาย
๙ ดูรายละเอียดได้ที่ <http://women.kapook.com/view92695.html> (เข้าดู ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
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บทที่ ๒ ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

มี ก ารกล่ า วอ้ า งว่ า เป็ น การกระท� ำ โดยเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ประกอบกั บ จากการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น พบว่ า มี ก ารกล่ า วหาว่ า เจ้ า หน้ า ที่
ทหารและเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจกระท� ำ ทรมานและมี ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ ไ ร้ ม นุ ษ ยธรรมต่ อ ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย หรื อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
ในขั้ น ตอนต่ า ง ๆ เช่ น ขั้ น ตอนการปิ ด ล้ อ ม ตรวจค้ น การจั บ กุ ม ตั ว และการเชิ ญ ตั ว การควบคุ ม ตั ว และการสอบสวน
หรือการซักถาม๘ และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เป็นต้น

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กสม. ได้จัดท�ำรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบาย
หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง โทษประหารชีวิตและ
หลักสิทธิมนุษยชน ต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และต่อมากระทรวง
ยุตธิ รรมได้พจิ ารณาข้อเสนอแนะและมีความเห็นว่าควรด�ำเนินการ
ใน ๓ ด้าน คือ (๑) การศึกษาวิจยั (๒) การจัดท�ำประชามติ และ (๓)
การเตรียมความพร้อม การพัฒนามาตรการทดแทน และมาตรการ
ทางเลื อ กในการลงโทษ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการยกเลิ ก

โทษประหารชีวิต อย่างไรก็ดี ถ้าสังคมไทยยังมีแนวความคิดว่า
โทษประหารชีวิตเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระท�ำความผิด
และท� ำ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ได้ รั บ โทษสาสมกั บ การกระท� ำ
ในลักษณะของการแก้แค้นทดแทน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือน
ขวัญต่อความรู้สึกของประชาชน ดังเช่น กรณีคดีการข่มขืนและ
ฆาตกรรมเด็กหญิงบนขบวนรถไฟสายนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ
ในปี ๒๕๕๗ ความคิดทีใ่ ห้คงบทลงโทษประหารชีวติ ก็จะยังคงมีอยู่
ในสังคมไทยต่อไป

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความเห็นและการแสดงออกในด้านการเมือง ผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบของการชุมนุม

ทางการเมืองที่หลายครั้งน�ำไปสู่ความรุนแรงในสังคม หลายกรณีเกิดการละเมิดสิทธิในด้านอื่น ๆ เช่น การใช้ถ้อยค�ำที่สร้างความเกลียดชัง
(hate speech) การกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ
และสันติ ฯลฯ ทั้งต่อประชาชนทั่วไป ต่อผู้ชุมนุม และต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้รัฐมีการด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างเข้มข้น โดยที่หลายกรณีพบว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะป้องปรามก่อนที่จะมีการกระท�ำผิด
นอกจากนี้ การจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกยังกระทบไปถึงการแสดงออกของบุคคลและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากนโยบาย มาตรการและโครงการต่าง ๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน ที่บางกรณีถูกห้ามมิให้มีการจัดประชุม เช่น การห้ามการประชุม
ของชาวบ้านเรื่องที่ดิน เเละการห้ามการประชุม เรื่อง “ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพะลึน” เป็นต้น
แต่ ใ นบางกรณี ยั ง มี ก ารชุ ม นุ ม ของบางกลุ ่ ม เกิ ด ขึ้ น ได้ บ ้ า ง อาทิ การชุ ม นุ ม ของกลุ ่ ม เกษตรกรและกลุ ่ ม ชาวประมงหลั ง มี ม าตรการ
ห้ามเรือท�ำประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น

กสม. มี ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ร่ า งกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ว่า ไม่ควรใช้กฎหมายพิเศษด้าน
ความมั่นคงควบคู่กับกฎหมายชุมนุมสาธารณะ ไม่ควรแปลความ
บทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ จนไม่อาจชุมนุมสาธารณะ
ได้ และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อ�ำนวยความ
สะดวกและจัดสถานที่ชุมนุมสาธารณะ ทั้งนี้ การก�ำหนดให้การ
ชุมนุมสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ไม่สอดคล้อง
กับหลักการตามกติกา ICCPR และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ประกอบกับคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ให้ความส�ำคัญ
ต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกว่ามีความ
จ�ำเป็นต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของรัฐ และจ�ำเป็นต่อ
การประกันสิทธิตา่ ง ๆ ในกติการะหว่างประเทศ และได้วางแนวทาง
การรอนสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกว่า
การรอนสิ ท ธิ ด ้ ว ยเหตุ แ ห่ ง ความมั่ น คงของชาติ ห รื อ ความสงบ
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เรี ย บร้ อ ยของสาธารณะ (Ordre public) หรื อ ด้ ว ยเหตุแห่ง
สาธารณสุ ข และศี ล ธรรม นั้ น รั ฐ จ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การด้ ว ย
ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม
การจ�ำกัดสิทธิดว้ ยเหตุดงั กล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(strict requirements) ได้สัดส่วน มีความจ�ำเพาะของกรณี
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อเหตุเช่นว่า (in specific and individualized
fashion the precise nature of the threat) มีความเชื่อมโยง
โดยตรงและส่งผลชัดเจนจากการใช้สิทธินั้น (a direct and
immediate connection between the expression and
the threat) และต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการจ�ำกัดข้อมูลสู่สาธารณะ
ของสื่อ นักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม หรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างชอบธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในปี ๒๕๕๘ มี เ หตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด

ชายแดนภาคใต้เกิดขึ้น จ�ำนวน ๖๗๔ ครั้ง๑๐ ซึ่งมีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ เเละเป็นปีที่มีจ�ำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดในรอบ ๑๒ ปี จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๒๔๖ คน และ ผู้ได้รับบาดเจ็บ
๕๔๔ คน นอกจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของประชาชนแล้ว
ประเด็นเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก และสิทธิสตรีในพื้นที่ ยังเป็นที่น่าห่วงกังวล โดยปรากฏเหตุการณ์ที่อาจสุ่มเสี่ยง
ต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อาทิ การควบคุ ม ตั ว ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย ในคดี ค วามมั่ น คงไปซั ก ถาม การตรวจค้ น สถานที่ ที่ ต ้ อ งสงสั ย
ว่าเป็นที่ซ่อนตัวของผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง การเสียชีวิตของผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงระหว่างถูกควบคุมตัว การตรวจตัวอย่าง
สารพันธุกรรม (DNA) จากเด็กที่มีความเกี่ยวพันกับผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง และผลกระทบต่าง ๆ ต่อเด็กเเละสตรีในพื้นที่ เป็นต้น

สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในมิ ติ ก ารประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาหลั ก ในกติ ก าระหว่ า งประเทศ
ด้ า นสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (ICESCR) เป็ น ส� ำ คั ญ โดยมี แ นวทางในการประเมิ น สถานการณ์ พิ จ ารณา
ตามหลักการว่าด้วยการท�ำให้สิทธิซึ่งรับรองไว้ในกติกา ICESCR เป็นจริง โดยบัญญัติไว้ในข้อ ๒ ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับด�ำเนินการ
โดยเอกเทศและโดยความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยใช้ประโยชน์
สู ง สุ ด จากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ เพื่ อ ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลในการท� ำ ให้ สิ ท ธิ ซึ่ ง รั บ รองไว้ ใ นกติ ก านี้ เ ป็ น จริ ง อย่ า งบริ บู ร ณ์ โ ดยล� ำ ดั บ ด้ ว ย
วิธีทั้งปวงที่เหมาะสม รวมทั้งการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปี ๒๕๕๘ กสม. ประเมินสถานการณ์สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการพลังงาน เหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน
และป่าไม้ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒) สิทธิทางการศึกษา (๓) สิทธิด้านสุขภาพ (๔) สิทธิในการท�ำงาน และ (๕) สถานการณ์
การค้ามนุษย์ โดยสรุปในแต่ละประเด็น ดังนี้

การบริหารจัดการพลังงาน เหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สถานการณ์ปัญหาด้านสิทธิชุมชนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ ที่มุ่งเน้นการขยายตัว
ตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม โดยส่วนหนึ่งของปัญหา
มาจากการที่รัฐจัดให้มีแผนงานโครงการขนาดใหญ่โดยด�ำเนินการแบบรวมศูนย์ ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และขาดการ
ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน จึงน�ำมาสู่ปรากฏการณ์ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิชุมชนขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การยื่น
ข้ อร้ อ งเรี ย นต่ อ หน่ว ยงานรัฐ การออกแถลงการณ์ ทั้ ง ในนามของชุ มชนหรื อ ร่ ว มกั บนั ก วิ ช าการและเครื อ ข่ า ยภาคประชาสังคม
เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ในการเรียกร้องสิทธิตามทีก่ ฎหมายให้การรับรอง ตลอดจนการรวมตัวกันเพือ่ ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐหรือผูป้ ระกอบการ
การบริหารจัดการพลังงาน รัฐมีนโยบายในการผลักดันให้ชุมชนหรือเอกชนลงทุนท�ำโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเติม โดยใช้เป็นทางเลือก
ในการผลิตพลังงานทดแทน เนื่องจากมีต้นทุนด้านวัตถุดิบที่น�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าต�่ำ แต่หากไม่มีการบริหาร
จัดการกับปริมาณก๊าซเสียที่ออกมาจากโรงงานได้ก็อาจท�ำให้เกิดมลพิษ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ รวมตัวกันเพื่อคัดค้าน
การตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีสาเหตุส�ำคัญ อาทิ ความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งจะก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาจตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนมากเกินไป
ความกังวลเกีย่ วกับการสร้างมลพิษทางอากาศและทางน�ำ้ ในพืน้ ที่ การหลีกเลีย่ งกฎหมายของผูป้ ระกอบการ การขาดกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๗ ยกเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยทุกขนาดก�ำลังการผลิตไม่ต้องจัดท�ำรายงาน EIA
จากเดิมก�ำหนดให้ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องจัดท�ำรายงาน EIA โดยให้ด�ำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice: CoP) แทน ซึ่งในเรื่องนี้ นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชน เห็นว่าการก�ำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย
ด�ำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ไม่สามารถทดแทนการท�ำรายงาน EIA และมีการรวมตัวกันฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว
๑๐ โรงเรียนนักข่าวชายแดนภาคใต้, “การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปี ๒๕๕๘”, www. deepsouthwatch.org/node/7942 (สืบค้น
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
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๑.

๒.๒
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เหมืองแร่ ปี ๒๕๕๘ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ออกประกาศนโยบายการส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่ทองค�ำ
ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี เลย สตูล สระแก้ว สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ระยอง สระบุรี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์
เพือ่ เตรียมขยายพืน้ ทีใ่ ห้เอกชนเข้าส�ำรวจ ท�ำให้เกิดการคัดค้านจากประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างมาก เนือ่ งจากตลอดระยะเวลาหลายสิบปีทผี่ า่ นมา
ประเทศไทยประสบปัญหาจากนโยบายการท�ำเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากสถิติข้อมูล
เรื่องร้องเรียนต่อ กสม. พบว่า มีปัญหาหลัก ๕ ประเด็น๑๑ ได้แก่ (๑) ปัญหาการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
โครงการท�ำเหมืองแร่ขนาดใหญ่ของประชาชนและชุมชน (๒) การพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานรัฐ (๓) กรณีการได้รับผลกระทบ
จากกิจการการท�ำเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานรัฐไปแล้ว (๔) กรณีการฟื้นฟูเหมือง รวมถึงการแย่งสิทธิในพื้นที่หลังการท�ำเหมือง
(๕) กรณีการข่มขู่ คุกคามอันเป็นผลจากการคัดค้านการท�ำเหมืองแร่
นอกจากนี้ กรณีการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ๑๒ ซึ่งเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และน�ำมารวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาข้อกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์นั้น
ยังมีความเห็นจากนักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า บทบัญญัติบางประการตามร่างฉบับดังกล่าว ยังขาดความเหมาะสมกับบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังไม่อาจป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้ ช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีชุมชนจ�ำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากค�ำสั่ง คสช.
ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง “การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้” และค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง “เพิ่มเติม
หน่วยงานส�ำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์
ปัจจุบัน เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งค�ำสั่งดังกล่าว
ได้น�ำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปด�ำเนินการขับไล่ และรื้อท�ำลายทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่ป่า ส่วนหนึ่ง
ยังขาดกระบวนการและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังมากพอ อาทิ มีการใช้หลักเกณฑ์ในการทวงผืนป่า
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นเกณฑ์ส�ำคัญในการตรวจสอบ โดยไม่ให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาข้อมูลประกอบอื่น ๆ เช่น
วัตถุพยาน พยานบุคคล หลักฐานทางราชการและประวัติศาสตร์ เป็นต้น ประกอบการพิจารณา ในขณะที่ลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินก็เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละช่วง ท�ำให้ประชาชนผู้เคยถือครองท�ำประโยชน์ที่ดินมาก่อนโดยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท�ำกิน ถูกข่มขู่ บังคับ จับกุม ไล่รื้อที่อยู่อาศัยและท�ำลายที่ท�ำกิน ซึ่งขัดกับลักษณะเงื่อนไขตามค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗
๑๑ นายประทีป มีคติธรรม เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เมษายน ๒๕๕๙
๑๒ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเสนอร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... เป็นเรื่องด่วนต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลักการใน
วาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
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ก า ร พั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ จากการที่ รั ฐ บาล
มีนโยบายในการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนทีเ่ ชือ่ มต่อกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นในอาเซี ย น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น และรองรั บ การเปิ ด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้น จึงก�ำหนดให้มีการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น๑๔ รวม ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษกาญจนบุรี และมีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง “การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ” เร่งรัดกระบวนการจัดหาพื้นที่ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ใน
การจัดท�ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การด�ำเนินการ
สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว โดยมีสาระส�ำคัญในการก�ำหนดให้พื้นที่
ตามค�ำสั่งตกเป็นที่ราชพัสดุ อันมีผลเป็นการเพิกถอนสภาพ
ที่ ดิ น ต่ า ง ๆ และให้ บ รรดาที่ ดิ น ที่ ต กเป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ ต าม
ค�ำสั่งนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จนกว่าจะมีการ
จัดท�ำผังเมืองรวมขึ้นใช้บังคับส�ำหรับที่ดินอันเป็นพื้นที่พัฒนา
หลังจากมีการจัดตั้งพื้นที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ผลจากการด�ำเนิน
นโยบายดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ป ระชาชนจ� ำ นวนมากได้ รั บ ความ
เดือดร้อน และการเร่งรัดกระบวนการจัดหาพืน้ ทีส่ ำ� หรับจัดท�ำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘
ส่งผลให้การด�ำเนินการดังกล่าวขาดความรอบคอบและขาด
การค� ำ นึ ง ถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว ม ท� ำ ให้ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อนคัดค้านและยื่นข้อร้องเรียนต่อ กสม. ให้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบ ทั้งในลักษณะการใช้ที่ดินและทรัพยากรสาธารณะ
ประโยชน์เป็นพื้นที่การลงทุนของกลุ่มทุน การเวนคืนที่ดิน
เพื่ อ จั ด หาพื้ น ที่ ต ามนโยบาย และการจ่ า ยค่ า ชดเชยที่ ไ ม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง

๑๓ รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๖๘๓-๗๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดินและป่า กรณีประชาชนร้องเรียนการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ อ้างค�ำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๑๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
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ข้อ ๒.๑ ทีก่ ำ� หนดว่า “การด�ำเนินการใด ๆ ต้องไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน
ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นก่อนค�ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้น
ผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องด�ำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ
เพื่อก�ำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและด�ำเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป” โดย กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากค�ำสัง่ คสช. ที่ ๖๔ และ ๖๖/๒๕๕๗ ทัง้ นี้ กสม. ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีตามค�ำร้อง๑๓ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไปยังคณะรัฐมนตรี ผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สิทธิทางการศึกษา ในเรื่องความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา ตัวชี้วัดส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำ

และโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา ประกอบด้วย (๑) ด้านอัตราการเข้าเรียน จากข้อมูลอัตราการเข้าเรียนจะเห็นว่าคนไทยมีโอกาส
ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ครบทุกคน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามีอัตราค่อนข้างต�่ำ น้อยกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด (๒) อัตราการคงอยู่
ในระบบการศึกษา อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เว้นแต่ในระดับประถมศึกษาที่ลดลง โดยในช่วงที่มีการเลื่อนชั้นจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีการตกหล่นของนักเรียนมากที่สุด และในแต่ละปีผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะมีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นน้อยที่สุด

ส่วนในเรื่องคุณภาพการศึกษา มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET
Programme for International Student Assessment: O-NET PISA) ความสามารถในการคิดของผู้เรียน (GAT)
ความสามารถในการอ่าน เขียนและค�ำนวณของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่า

(๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ใน ๕ กลุ ่ ม สาระ คื อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่ายังไม่เป็น
ทีน่ า่ พอใจมากนัก (๒) ความสามารถในการคิดของผูเ้ รียน (General
Aptitude Test : GAT) พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้างดีพอสมควร
เมื่อพิจารณาจากผลการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ของ สทศ.
แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีคะแนนลดลง และ (๓) ความ
สามารถในการอ่าน จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี ๒๕๕๖ พบว่า ในปี ๒๕๕๖
ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่สามารถอ่านหนังสือออก ร้อยละ
๙๔.๘ สามารถเขียนหนังสือได้ร้อยละ ๙๔.๑ สามารถค�ำนวณได้
ร้อยละ ๙๓.๘ และเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้ง ๓ ด้าน คือ การอ่าน
๑๕ ข้อมูลจากธนาคารโลก
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เขียน และค�ำนวณ มีร้อยละ ๙๑.๑ โดยกลุ่มเยาวชน (อายุระหว่าง
๑๕-๒๔ ปี) มีความสามารถอ่าน เขียน และค�ำนวณได้มากที่สุด
ส่วนกลุ่มวัยสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) อยู่ที่ร้อยละ ๗๑.๓ อีกทั้ง
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ไม่ได้ศึกษาในระบบ ร้อยละ ๙๓.๗๓
เป็นเด็กยากจน จึงขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนัน้ ระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่ไม่กระจายอ�ำนาจหรือการจ�ำกัดการบริหาร
จัดการในท้องถิ่นต่าง ๆ ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ “คุณภาพ”
และ “การเข้าถึง” การศึกษา โดยระบบการศึกษาที่ก�ำหนด
จากส่วนกลางมิได้สนองตอบต่อความต้องการและบริบททาง
วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย ส่ ง ผลกระทบภาพรวมต่ อ
การแข่งขันทางการศึกษาของประชากรในประเทศไทย แม้วา่ รัฐบาล
ไทยได้จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ในแต่ละปี๑๕ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาของประเทศ
ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความหลากหลายเหล่านี้ได้

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สิทธิด้านสุขภาพ รัฐได้จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ๓ ประเภท ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกัน

ด้านการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพนั้น เป็นสิทธิของทุกคนในประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
ได้ คื น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานด้ า นสาธารณสุ ข ให้ กั บ ชนกลุ ่ ม น้ อ ยและบุ ต รที่ อ พยพเข้ า มาในประเทศไทย และกลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ป ั ญ หาด้ า นสถานะ
และสิทธิบุคคล แต่อย่างไรก็ดี การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกล กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ
แรงงานข้ า มชาติ แ ละผู ้ ติ ด ตาม กลุ ่ ม ที่ อ ยู ่ น อกระบบ ตลอดจนคุ ณ ภาพ ความพอเพี ย งของการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ความเหลื่ อ มล�้ ำ
ในการได้รับสิทธิที่แตกต่างกันของระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

สิ ท ธิ ใ นการท� ำ งาน รั ฐ ได้ น� ำ ข้ อ เสนอแนะของประเทศ

สมาชิกตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)
ม า ด� ำ เ นิ น ก า ร ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
ด้านการท�ำงานให้ได้มาตรฐาน อาทิ การประกันค่าแรงขั้นต�่ำ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน และการประกันการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานเด็ก
สตรี แ ละคนพิ ก าร และรั ฐ ได้ พ ยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการ
ขจั ด ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ อี ก ทั้ ง ได้ ใ ห้ ค� ำ มั่ น โดยสมั ค รใจ
(Pledge) ต่ อ ที่ ป ระชุ ม UPR ในการที่ จ ะเข้ า เป็ น ภาคี
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ
๙๘ รวมทั้งจะพัฒนาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
การป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบตรวจสอบแรงงานทั้ ง ระบบโดย
สถานการณ์ทั่วไปของแรงงานของไทย ปรากฏดังนี้
๑๖ แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, น. ๑๘
๑๗ นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ
๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘), น. ๑๖๔
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บทที่ ๒ ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ รวมถึงสิทธิในการเข้ารับการบริการในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยไม่ต้องถูกซักถาม๑๖ และรัฐยังให้
ความส�ำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
โดยก�ำหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ที่เน้นการวางรากฐาน การพัฒนา และการ
เสริมความเข้มแข็งในการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ๑๗ และจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สภาวะคนสูงวัยเพิ่มมากขึ้นนั้น
ท�ำให้เกิดแนวโน้มความเสี่ยงในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้ง ๓ ระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ ดังนั้น ในอนาคตรัฐบาลจึงมีแนวคิดในการหาแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการสิทธิ
ในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ ในรูปแบบการท�ำประกันสุขภาพ โดยอาจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สภาพการท�ำงานและระบบประกันสังคม เมือ่ เปรียบเทียบ
จ�ำนวนก�ำลังแรงงานรวมทั้งสิ้นกับจ�ำนวนผู้มีงานท�ำของประเทศ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ก� ำ ลั ง แรงงานของประเทศไทยเป็ น ผู ้ มี ง านท� ำ
ในอัตราสูง อีกทั้งยังมีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำที่เป็นแรงงานในระบบ
มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าประเทศไทยมี
จ�ำนวนแรงงานนอกระบบสูงกว่าจ�ำนวนแรงงานในระบบ ส่วนเรือ่ ง
ระบบประกันสังคมเป็นการคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย ซึ่งจาก
ข้อมูลจากส�ำนักงานประกันสังคม พบว่า ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
มีจ�ำนวนผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐

รวมทั้งสิ้น ๑๒.๔๓ ล้านคน ๑๓.๖๓ ล้านคน และ ๑๓.๗๙ ล้านคน
ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนก�ำลังแรงงานที่มีสิทธิได้รับ
การคุ้มครองในระบบประกันสังคมมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งนี้
รัฐมีมาตรการการด�ำเนินการที่จะท�ำให้แรงงานนอกระบบเข้ามา
อยู่ในระบบ โดยมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา
ท�ำให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีหลักประกัน
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงพบว่า มีแรงงานบางกลุ่มยังไม่ได้รับ
ความคุ้มครองอย่างทั่วถึง ได้แก่ กลุ่มลูกจ้างท�ำงานบ้าน ลูกจ้าง
ที่ไปท�ำงานในต่างประเทศที่มักถูกละเมิดสิทธิจากนายจ้าง

ค่าแรงขั้นต�่ำ เมื่อปี ๒๕๕๔ รัฐได้แถลงนโยบายให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ถือเป็นวันแรกที่ “ค่าแรงขั้นต�่ำ ๓๐๐ บาท” มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีการเรียกร้องจากกลุ่มแรงงานให้ปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต�่ำจากวันละ ๓๐๐ บาท เป็น ๓๖๐ บาท และ ๔๒๑ บาทต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และเมื่อเปรียบ
เทียบอัตราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของประเทศกับประชาคมในกลุม่ อาเซียน จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีอตั ราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เฉลีย่ ต่อวันเป็นอันดับ ๔ จาก
ประเทศกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ
การรวมตั ว และเสรี ภ าพในการสมาคมด้ า นแรงงาน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ตั้งแต่ปี ๒๔๖๒ โดยปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน (ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work) ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิก
เคารพและปฏิบัติตามสิทธิในการท�ำงานขั้นพื้นฐานครอบคลุม
๔ ประเด็ น หลั ก ได้ เ เก่ (๑) เสรี ภ าพในการสมาคมและการ
รับรองที่มีผลจริงจังส�ำหรับสิทธิในการต่อรองร่วม (๒) การขจัด
การบังคับใช้เเรงงานในทุกรูปแบบ (๓) การยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
และ (๔) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบ
อาชีพ๑๘ ทั้งนี้ ยังมีอนุสัญญาด้านแรงงานที่ประเทศไทยยังมิได้
ให้สัตยาบัน๑๙ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมาคมและเจรจาต่อรอง ได้แก่
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗

ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัวกัน
ค.ศ. ๑๙๔๘ และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว และการ
ร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ โดยกระทรวงแรงงานได้เตรียมการ
เพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว และได้เสนอเรื่อง
ให้ รั ฐ สภาพิ จ ารณาไปแล้ ว แต่ เ นื่ อ งจากได้ เ กิ ด การควบคุ ม
สถานการณ์ของ คสช. ในปี ๒๕๕๗ ท�ำให้เรื่องดังกล่าวถูกระงับไป
ส� ำ หรั บ ในประเทศไทยพบว่ า ในภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ มี จ� ำ นวน
สหภาพแรงงานและสหพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ รวม ๔๙ แห่ง ในภาค
เอกชนมีสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง
สมาคมนายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง รวม ๑,๘๔๑ แห่ง
แต่ในภาคราชการยังไม่มกี ารจัดตัง้ สหภาพหรือสหพันธ์ดา้ นแรงงาน
แต่อย่างใด๒๐

๑๘ ข้อมูลจาก www.unionesso.org/
๑๙ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาที่เป็นกรอบมาตรฐานแรงงานและเป็นอนุสัญญาพื้นฐาน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๘๗ ฉบับที่ ๙๘ และฉบับที่ ๑๑๑
๒๐ ข้อมูลจ�ำนวนสหภาพ สหพันธ์ และสภาที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของส�ำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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ข้อเรียกร้องด้านแรงงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๘ องค์กรด้านแรงงานได้มีความพยายามเรียกร้องสิทธิด้านแรงงานต่อรัฐบาล
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของผู ้ ใ ช้ แ รงงาน อาทิ ความต้ อ งการให้ รั ฐ บาลเร่ ง รั บ รองอนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (ILO)
ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ พร้อมกับตรากฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบการ
ปิดกิจการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย พระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
และเร่งน�ำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. .... ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เป็นต้น

ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้หญิง
และความเสมอภาคระหว่ า งเพศ กลุ ่ ม คนพิ ก าร กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้รัฐ
และไร้สญ
ั ชาติ เเละกลุม่ ชนพืน้ เมือง มีความเกีย่ วข้องกับการคุม้ ครอง
สิทธิในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการประกันทั้งจากพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี บทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรฐานระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศ
รั บ ตามข้ อ เสนอและที่ รั ฐ บาลประกาศจะด� ำ เนิ น การ (pledge)
ในกระบวนการ UPR กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากเป็นกลุ่มบุคคล
ที่ ส ากลให้ ค วามสนใจเป็ น พิ เ ศษเนื่ อ งจากเป็ น กลุ ่ ม เปราะบาง
ที่มีแนวโน้มที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่มักจะ
ถูกละเมิดซ�้ำซ้อน (double discrimination) ด้วยเหตุแห่งการ
มีสถานะที่แตกต่างทางร่างกาย เช่น กลุ่มผู้หญิงที่พิการ กลุ่มเด็ก
ที่ เ ป็ น ผู ้ ติ ด ตามแรงงานเข้ า เมื อ ง หรื อ กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม
ชาติ พั น ธุ ์ เป็ น ต้ น ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ล ้ ว นมี ค วาม “เชื่ อ มโยงและทั บ
ซ้อน (Intersectionality)” กันจากสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ที่ กสม. ได้รวบรวมข้อมูลและประเมินในปี ๒๕๕๘ พบว่า รัฐบาล
ได้ ใ ห้ ค วามสนใจและมี ค วามพยายามที่ จ ะคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
บุคคลทั้ง ๖ กลุ่ม โดยการก� ำ หนดนโยบาย การตรากฎหมาย
แนวปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าหลายประการ อย่างไรก็ตาม กรณีที่
พบเห็นทั่วไปก็คือ ปัญหาในการน�ำนโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หลายกรณี ขาดการบูรณาการ ท�ำให้นโยบายและกฎหมาย
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ แต่ ล ะหน่ ว ยงานต่ า ง
ปฏิ บั ติ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ กลุ ่ ม บุ ค คลและชุ ม ชนในพื้ น ที่
โดยในหลายกรณี พ บว่ า มี ก ารละเมิ ด หรื อ การเลื อ กปฏิ บั ติ
ในลั ก ษณะที่ ทั บ ซ้ อ น นโยบายหรื อ มาตรการหลายประการ
ยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไข และมีความท้าทาย
ใหม่ ๆ ที่รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไข
อย่างจริงจัง เช่น กลุ่มเด็กที่ติดตามแรงงานข้ามชาติ หรือการ
ประกันสิทธิของผู้สูงอายุเมื่อประเทศก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
โดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจสรุปรายกลุ่มได้ ดังนี้
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บทที่ ๒ ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๒.๓

สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของกลุม่ เปราะบาง ๖ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ เด็ก กลุม่ ผูห้ ญิงและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ เเละกลุ่มชนพื้นเมือง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กลุ่มเด็ก
กสม. พบว่า รัฐบาลมีมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กเพิ่มมากขึ้นโดย (๑) การจัดท�ำโครงการอุดหนุน
เด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือน เพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการสร้างระบบการคุ้มครอง
ทางสังคม และเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ให้บิดา-มารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กเข้ารับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ (๒) การดูแล
คุ ้ ม ครอง และเยี ย วยาเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ความรุ น แรงผ่ า นมาตรการต่ า ง ๆ อาทิ การตรวจสอบประวั ติ ข องครู ที่ เ คย
กระท�ำความผิดต่อนักเรียนเพื่อลดและป้องกันการกระท�ำความผิดของครู การตั้งศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก
ที่กระท�ำความรุนแรง การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ ตลอดจนสื่อลามกอนาจาร
(๓) การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ การออกกฎกระทรวงแรงงานก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของแรงงานในภาคเกษตร จากอายุ ๑๓ ปี เป็น ๑๕ ปี
และการท�ำงานในเรือประมงจากอายุ ๑๖ ปี เป็น ๑๘ ปี การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อยุติการใช้แรงงานเด็ก
การตรวจสอบแรงงานเชิงรุกในรูปแบบสหวิชาชีพ การปฏิบัติ และติดตามแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) เป็นต้น

ทั้งนี้ กสม. ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก พบว่า มีเด็กอายุระหว่าง ๕-๑๗ ปี ที่ท�ำงานซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือท�ำงานที่รับรายได้มากกว่า
๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งสิ้น ๖๙๒,๘๑๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๔ และยังมีปรากฏการณ์ของเด็กที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยง ทั้งในส่วนที่
เผชิญกับความรุนแรง โดยพบว่า ในปี ๒๕๕๘ มีเด็กทีถ่ กู กระท�ำรุนแรงจ�ำนวน ๑๐,๗๑๒ คน ซึง่ เพิม่ จากปี ๒๕๕๗ (๖,๓๓๓ ราย) โดยในจ�ำนวนนี้
เป็นเด็กหญิงร้อยละ ๙๐ และมีอายุระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี โดยมีลักษณะของการกระท�ำความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน
และกระท�ำช�ำเราสูงเป็นอันดับที่หนึ่ง นอกจากนั้น ยังพบสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เเละมิติ
ด้านสุขภาพของเด็กในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ที่มีเด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปีเต็ม ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง
สร้างภูมิคุ้มกันโรคสูงเป็นสามอันดับแรกของประเทศไทย กสม. จึงมีข้อเสนอให้รัฐจัดหามาตรการและ/หรือแนวทางในการสนับสนุน เพื่อให้
เด็กสามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม ในขณะทีส่ ถานการณ์เด็กข้ามชาติ กสม. พบว่า มีแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของประชากร
เด็กข้ามชาติสูงขึ้นจากเดิมประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ คน จึงมีข้อเสนอให้รัฐจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงสถิติของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย
ที่สมบูรณ์ในทุกมิติ รวมถึงด�ำเนินการตามมาตรการในการจัดท�ำหนังสือรับรองการเกิด สูติบัตร และเอกสารพิสูจน์ตนของเด็กข้ามชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กลุ่มผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศ

ทัง้ นี้ กสม. ประเมินสถานการณ์ดา้ นกลุม่ ผูห้ ญิงและความเสมอภาค
ทางเพศ โดยพบว่า แม้วา่ ในภาพรวมจะแสดงถึงความไม่เท่าเทียม
ระหว่างหญิงและชายทีล่ ดต�ำ่ ลง แต่เมือ่ พิจารณารายละเอียดตาม
ตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ยังมีความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
ในด้านตลาดแรงงานค่อนข้างมาก (ชาย = ๘๐.๗ และหญิง =
๖๔.๓) ในขณะที่มีสัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภา
น้อยมาก โดยคิดเป็นล�ำดับที่ ๑๗๒ จากทั้งหมด ๑๘๕ ประเทศ
และในระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีค่าสัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งในรัฐสภา น้อยที่สุดในรอบ ๑๐ ปี (๒๕๔๙ - ๒๕๕๘)
อี ก ทั้ ง ยั ง พบปั ญหาความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง (กรณี ที่ ผู้ห ญิงถูก
กระท�ำ) ในทุกประเภทของความรุนแรง ในจ�ำนวนที่สูงขึ้นกว่า
ปี ๒๕๕๗ ด้วย กสม. จึงเสนอว่า รัฐซึ่งมีหน้าที่ในการเคารพ
(Obligation to Respect) หน้าทีใ่ นการคุม้ ครอง (Obligation to
Protect) และหน้ า ที่ ใ นการท� ำ ให้ สิ ท ธิ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ
ในการจัดท�ำหรืออ�ำนวยการให้เกิดขึน้ จริง (Obligation to Fulfill)
จึงควรด�ำเนินการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ
ด้วยการออกมาตรการที่เหมาะสมและมาตรการพิเศษชั่วคราว
การเสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของผู ้ ห ญิ ง เช่ น
การกระตุ้นให้พรรคการเมืองใช้ระบบสัดส่วน จัดการฝึกอบรม
และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส�ำคัญของผู้หญิงในการ
ตัดสินใจทุกระดับ และในเวทีนานาชาติ การส่งเสริมการออก
นโยบายและก�ำหนดกลไกและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ที่มีประสิทธิภาพที่จะท�ำให้ผู้หญิงที่ถูกละเมิดสามารถเข้าถึง
ความเป็นธรรมได้
๒๑ หมายถึง รายได้ประจ�ำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือน, ก�ำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจ, รายได้จากทรัพย์สิน, รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินได้รับเป็น
การช่วยเหลือ มูลค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น. (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. แผนที่ความยากจน. www.nso.go.th)

20

บทที่ ๒ ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กสม. พบว่า รัฐบาลมีความพยายามในการดูแลส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่ า งเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนงานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นามิ ติ ห ญิ ง ชาย ทั้ ง แผนพั ฒ นาสตรี ใ นช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนพัฒนาสถิติหญิงและชาย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) รวมถึง
การท�ำรายงานสถานการณ์สตรี ปี ๒๕๕๘ แสดงสถานการณ์ ๑๒ ด้าน ตามข้อก�ำหนดในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความ
ก้าวหน้าของสตรี โดยส�ำรวจข้อมูลจากประชากรเพศหญิงในประเทศไทย ทั้งหมด ๓๓.๑ ล้านคน (จากประชากรโดยรวม ๖๕.๑๐ ล้านคน)
ซึ่งแสดงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในประเด็นที่น่าห่วงใยหลายประเด็น อาทิ การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผู้หญิงมีจ�ำนวนมากกว่า
ผู้ชาย (๕.๑ > ๔.๐ ล้านคน) คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๐๔ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้หญิงมีจ�ำนวนมากกว่าผู้ชาย (๖.๔๐ > ๔.๙ หมื่นคน)
คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๖๔ จ�ำนวนผู้หญิงที่มีงานท�ำ มีจ�ำนวนน้อยกว่าผู้ชาย (๑๗.๕ < ๒๐.๙ ล้านคน) คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๕๗ นอกจากนั้น
ผู้หญิงยังเป็นผู้อยู่นอกก�ำลังแรงงานจ�ำนวนมากกว่าผู้ชาย (๑๐.๖ > ๕.๕ ล้านคน) คิดเป็น ร้อยละ ๖๕.๘๔ โดยในเรื่องการท�ำงานบ้าน
ซึ่งเป็นการท�ำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้๒๑ ผู้หญิงก็มีจ�ำนวนมากกว่าผู้ชาย (๔.๖ > ๐.๒ ล้านคน) คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๘๓ ซึ่งตัวเลขสถิติ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำระหว่างหญิงและชายที่ยังมีอยู่ในประเทศไทย

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กลุ่มคนพิการ

ทัง้ นี้ กสม. ประเมินสถานการณ์ของกลุม่ คนพิการ
โดยพบว่า คนพิการยังประสบปัญหาอุปสรรค
ในการเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากการถูกปฏิเสธ
การเข้ารับการศึกษา การขาดความพร้อมของ
สถานศึกษา ตลอดจนการขาดการจัดสรรเครื่อง
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการของคนพิการแต่ละ
ประเภท ในด้านการประกอบอาชีพ ผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่ยังคงเลือกช่องทางจ่ายเงินชดเชยเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มากกว่าการจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน เนื่องจาก
สถานที่ ข องผู ้ ป ระกอบการยั ง ขาดความพร้ อ ม
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสม รวมถึง
ข้อจ�ำกัด ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
คนพิการ ในด้านการเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ ที่ผ่านมา ยังคงไม่ครอบคลุม
ทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะในพื้ น ที่ห่างไกล อีก ทั้งมีข้อ
จ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และในด้าน
การรับบริการสาธารณสุข ยังคงพบความเหลือ่ มล�ำ้
ระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เนื่องจาก
ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ ได้ก�ำหนดสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่คนพิการ ซึ่งครอบคลุมประเภท
ความพิ ก ารไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของระบบประกั น
สุขภาพของรัฐทั้ง ๓ ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสนับสนุนอุปกรณ์ส�ำหรับช่วยเหลือคนพิการ
ประเภทต่าง ๆ ดังนั้น รัฐควรด�ำเนินมาตรการ
เชิ ง รุ ก พร้ อ มกั บ การติ ด ตามผลอย่ า งจริ ง จั ง
และต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
(๑) การจั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว คนพิ ก ารโดยมี
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กสม. พบว่า ประเทศไทยได้ด�ำเนินการถอนถ้อยแถลงตีความ ข้อ ๑๘ วรรค ๒
ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก ารเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการจดทะเบี ย นเกิ ด สิ ท ธิ
ในการมี ชื่ อ และสิ ท ธิ ใ นการได้ สั ญ ชาติ ข องเด็ ก พิ ก าร ซึ่ ง รั ฐ ได้ ใ ห้ ค� ำ มั่ น ไว้
ในการเสนอรายงาน UPR รอบที่ ๑ ในปี ๒๕๕๔ ขณะที่รัฐบาลได้ออกกฎหมาย
เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากรั ฐ และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง โดยออกกฎหมายส� ำ คั ญ
หลายฉบั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อขจัดการกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์
และการอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยให้องค์กรด้านคนพิการมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น พร้อมกับการออกกฎกระทรวง
ก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการ
และทุกคนในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่าง
เท่ า เที ย ม และเป็ น ธรรม โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ คนพิ ก ารและผู ้ ดู แ ลคนพิ ก าร
รวมถึงการออกพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
(เเก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
แก่คนพิการในด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา

ฐานข้อมูลของคนพิการที่สมบูรณ์ ครอบคลุม และปราศจากการตีตราพร้อมกับ
เป็นไปในแนวทางสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ควรเปิดกว้างให้กับกลุ่มคนพิการที่ไม่มี
สัญชาติไทยให้สามารถรับบัตรดังกล่าวเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิ และเข้าถึง
โอกาสในการฟืน้ ฟูและพัฒนาคุณภาพชีวติ จากรัฐ (๒) การเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาของรัฐ ทั้งด้านการมีบุคลากรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อประเภท
ของคนพิการและมีการด�ำเนินการเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คน
พิการมีการศึกษาในระดับที่สูงได้ (๓) การมีมาตรการหรือแนวทางในการด�ำเนิน
งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดแนวทางการจ้างงานในชุมชน
เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการสามารถท�ำงานในภูมิล�ำเนาของตนเอง และเป็น
ทางเลื อ กให้ แ ก่ ค นพิ ก ารในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตน ท� ำ ให้ ค นพิ ก ารเกิ ด
ความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง (๔) การเร่งรัดและติดตามการจัด
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ คนพิ ก ารให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมโดยเร็ ว
(๕) การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของคนพิ ก ารในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ก ารด�ำ เนิ น
กิจกรรม การวางแผนและร่วมก�ำหนดนโยบายกับรัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ
และการมีสว่ นร่วมในระดับนโยบายและการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กสม. พบว่า มีข้อท้าทายส�ำคัญ ๔ ด้าน คือ (๑) การส่งเสริมสิทธิของ
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
ด� ำ รงชี วิ ต ที่ ดี ยั ง มี ไ ม่ ม ากพอ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ เ สี ย
โอกาสในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ยั ง ขาดกลไกรั ฐ และภาคประชาสั ง คม
ที่สนับสนุนการด�ำเนินการส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ และยังคงมี
ช่องว่างทางกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิของผู้สูงอายุในด้านทางเลือก
และการเข้าถึงการท�ำงานได้ตามความสามารถ หรือได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาจากรัฐ (๒) การขาดความชัดเจนในการปฏิรปู ระบบรองรับ
การเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทย โดยเฉพาะในส่ ว นของ
เศรษฐกิจ การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ยังมิให้ความส�ำคัญ
และไม่ มี น โยบาย และแผนการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนและเพี ย งพอ
ขาดการบูรณาการการปฏิบตั งิ าน (๓) การขาดความมัน่ คงทางรายได้

ซึ่ ง แม้ ว ่ า รั ฐ บาลได้ มี น โยบายเบี้ ย ยั ง ชี พ ถ้ ว นหน้ า ให้ กั บ บุคคล
สัญชาติไทยทุกคนทีม่ อี ายุตงั้ เเต่ ๖๐ ปีขนึ้ ไป โดยจะต้องแสดงสิทธิ
โดยการขึ้นทะเบียนในอัตราแบบขั้นบันได (๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน) แต่ยังเป็นจ�ำนวนเงินที่ยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ
ในปัจจุบนั และมีมลู ค่าเพียง ๑ ใน ๓ ของค่าเส้นความยากจนของ
ประเทศ และยังอาจจะไม่ยั่งยืนเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ
และ (๔) การมีทัศนคติทั่วไปที่มองผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคม
มากกว่าที่จะเห็นความส�ำคัญในเชิงการสั่งสมภูมิปัญญาความรู้
โดยสะท้ อ นผ่ า นการน� ำ เสนอในสื่ อ มวลชน และการก� ำ หนด
นโยบายต่าง ๆ ในขณะที่พบว่า ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๘๕
มี ค วามสามารถที่ จ ะเป็ น ทรั พ ยากรในการพั ฒ นาประเทศ
แต่ยังขาดการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขทัศนคติใน
เรื่องดังกล่าว

กสม. ประเมินสถานการณ์ และมีข้อเสนอต่อการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาสิทธิของกลุ่มผู้สูงอายุ กล่าวคือ (๑) ควรออกกฎหมาย
ทั้ ง การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และอาชี พ ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มุ ่ ง เน้ น ขยายความครอบคลุ ม ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ สู ง อายุ และการกระจายอ� ำ นาจ
การบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยการบรรจุเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ไว้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ค วรก� ำ หนดนโยบายเสริ ม สร้ า งให้ มี ก ลไกและทรั พ ยากรในการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ผู ้ สู ง อายุ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สู่การปฏิบัติผ่านกลไกรัฐ และภาคประชาสังคม (๒) ควรสร้างความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุด้วยระบบ
บ�ำนาญแห่งชาติ โดยควรออกกฎหมายรองรับการก�ำหนดบ�ำนาญขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกคน เพื่อให้การด�ำเนินนโยบายเบี้ยยังชีพ
ถ้วนหน้าให้กับบุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปี มีความชัดเจนและยั่งยืน โดยควรมีกฎหมายที่ชัดเจนรองรับพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ (๓) ควรสร้างมาตรการในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขทัศนคติทั่วไป
ทีม่ องผูส้ งู อายุเป็นภาระของสังคม โดยเน้นย�ำ้ บทบาทของผูส้ งู อายุกบั การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึง่ รัฐบาลควรต้องก�ำหนดนโยบาย
และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ (๔) ควรสนับสนุนให้มีอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ ตามการสนับสนุน
ของคณะท�ำงานเปิดแห่งสหประชาชาติด้านผู้สูงอายุ (UN Open-End Working Group) โดยจะต้องปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย
และการด�ำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
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กลุ่มผู้สูงอายุ
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กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม
กสม. พบว่ า รั ฐ บาลพยายามจั ด ท� ำ และด� ำ เนิ น นโยบายและมาตรการ
ที่ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ แรงงานข้ า มชาติ แ ละผู ้ ติ ด ตาม อาทิ การลงนามบั น ทึ ก
ความเข้าใจ หรือข้อตกลงร่วมในการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติบางสัญชาติเพือ่ แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ การเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงการมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักการ การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
โดยมีการออกประกาศ และนโยบายการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ กสม.
พบว่า มีประเด็นทีย่ งั คงเป็นข้อท้าทายใน ๔ ส่วนหลัก ๆ คือ (๑) สภาพการท�ำงาน
ซึ่งส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติทั้งระยะเวลาการท�ำงาน
ที่ก�ำหนดวันหยุดพัก การท�ำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ความเสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุในการท�ำงาน การไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน รวมถึงความเสี่ยง
ต่ อ การถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ (๒) ระบบประกั น สั ง คมและการเข้ า ถึ ง
บริการสาธารณสุข โดยแม้ว่าจะมีกฎหมาย หรือนโยบายที่ก�ำหนดไว้ทั้ง
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (มาตรา ๓๓) หรือบัตรประกันสุขภาพ
แต่ยังมีปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการสื่อสารทางภาษา การไม่ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างในบางส่วน
ข้อจ�ำกัดของระบบข้อมูลที่ข้อเท็จจริง ความบกพร่องของเอกสารแสดงสถานะ
บุคคล หรือความเกี่ยวข้อง (หลักฐานทะเบียนสมรส หรือการแสดงความเป็น
บิดามารดา) (๓) การเข้าถึงการศึกษา โดยพบว่าในจ�ำนวนเด็กที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน เป็นเด็กทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นระบบการศึกษาถึงร้อยละ ๔๖
และมีจำ� นวนเด็กข้ามชาติทศ่ี กึ ษาในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะมัธยมศึกษาจ�ำนวน
น้อยลง เนือ่ งจากการขาดความมัน่ คงของศูนย์การเรียนรูท้ มี่ ไิ ด้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาล ปัญหาอุปสรรคด้านภาษา และความจ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ
เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และ (๔) การจัดตั้งสหภาพและการนัดหมายหยุดงาน
เนื่องจากข้อติดขัดในด้านบทบัญญัติทั้งในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
ตลอดจนการด�ำเนินการอนุมัติกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
ทั้งนี้ กสม. ประเมินสถานการณ์ด้านกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม
โดยเห็นว่า รัฐยังมีข้อจ�ำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ
ของแรงงานข้ า มชาติ ทั้ ง การก� ำ หนดเงื่ อ นไขด้ า นหลั ก ฐานในการใช้ สิ ท ธิ
ประกันสังคม การมีจ�ำนวนสถานพยาบาลที่น้อย และอยู่ห่างไกลจากสถานที่
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก และการมีช่องว่างทางกฎหมาย
ทีส่ ร้างอุปสรรคให้สทิ ธิของแรงงานข้ามชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนัน้
จึงมีข ้ อ เสนอให้ รั ฐ บาลพิ จ ารณาเงื่ อ นไขในการให้ สิ ท ธิ ก ารจั ด ตั้ ง สหภาพ
แก่แรงงานข้ามชาติที่มีความพร้อม และไม่เป็นผลกระทบ หรือความเสี่ยง
ต่ อ ความมั่ น คงด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม อาทิ แรงงานที่ พิ สู จ น์ สั ญ ชาติ
และแรงงานที่น�ำเข้าตามMOU เป็นต้น เพื่อเป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรฐานสากล
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กลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ คนไร้รฐั เเละไร้สญ
ั ชาติ
เเละชนเผ่าพืน้ เมือง
กสม. พบว่ า ในภาพรวมของการด� ำ เนิ น งาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชากรกลุ ่ ม ดั ง กล่ า ว ยั ง ขาด
การก�ำหนดหน่วยงานที่ประสานงานหรือรับผิดชอบ
อย่ า งชั ด เจน ขาดการจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทรวมถึ ง
ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การมี ก ฎระเบี ย บ
ที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย และไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ก า ร ข า ด ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ฝ ่ า ย ต ่ า ง ๆ
แ ล ะ ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ก ารจั ด ท� ำ ระบบข้ อ มู ล
ที่สมบูรณ์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ยังพบสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหลัก ๆ
ของกลุ ่ ม ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ (๑) การขาดความ
มั่นคง หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ที่ท�ำกิน
แ ล ะ ที่ อ ยู ่ อ า ศั ย เ นื่ อ ง จ า ก ป ั ญ ห า ก ร ร ม สิ ท ธิ์
การถื อ ครองที่ ดิ น หรื อ การใช้ ป ระโยชน์ บ นพื้ น ที่
การขาดระบบข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนและความขั ด แย้ ง
เชิ ง นโยบายระหว่ า งการพั ฒ นาและการอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ ทั้ ง นี้ พบว่ า กรณี ร ้ อ งเรี ย นหลาย
กรณี ที่ รั ฐ ประกาศเขตอุ ท ยานโดยมิ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ข้อเท็จจริงว่า มีประชาชนอาศัย หรือใช้ประโยชน์
ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมาก่ อ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การฟ้ อ งร้ อ ง
ด� ำ เนิ น คดี ใ นข้ อ หาบุ ก รุ ก ในปี ๒๕๕๘ กสม.
ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกรณี ค วามขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ
ที่ดิน ที่ท�ำกิน และที่อยู่อาศัย เนื่องจากลักษณะ

การใช้กฎหมายต่าง ๆ รวมถึงค�ำสั่ง คสช. ทั้ง
สิ้น ๕๐ ค�ำร้อง โดยครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ จังหวัด
และคิดเป็นจ�ำนวนที่ดินซึ่งมีการเรียกคืน หรืออยู่
ระหว่างการพิพาทเป็นพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่
(๒) การขาดความมั่นคงในสิทธิและสถานะบุคคล
ทางกฎหมาย เนื่องจากความแตกต่างหลากหลาย
ของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ จ� ำ นวนมาก การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
กระจายตามภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ซึ่ ง ในหลายพื้ น ที่
มี ค วามทั บ ซ้ อ นระหว่ า งพรมแดนของประเทศ
นอกจากนั้น ในบางกลุ่มยังมีวิถีชีวิตเคลื่อนย้าย
ท� ำ ให้ ก ารส� ำ รวจและก� ำ หนดสถานะบุ ค คลทาง
กฎหมายท� ำ ได้ ล ่ า ช้ า ขาดความสมบู ร ณ์ และมี
ความคลุมเครือในการลงบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ พบว่า
ยั ง มี ก ารด� ำ เนิ น การล่ า ช้ า และการเรี ย กรั บ ผล
ประโยชน์จากการยื่นขอสถานะในบางพื้นที่ ในขณะ
ที่ยังมีข ้อจ�ำกัดในทางปฏิ บัติ ใ นกรณี ข องบุ คคล
ที่มีสถานะบุคคลทางกฎหมายแล้วแต่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ทั้งการศึกษา และการ
บริการด้านสุขภาพ รวมถึงเสรีภาพในการเดินทาง
และ (๓) การขาดความมั่ น คงในการด� ำ รงชี วิ ต
เนื่ อ งจากสภาพความยากจน การมี ข ้ อ จ� ำ กั ด
เรื่ อ งที่ ดิ น ท� ำ กิ น และการขาดแคลนทรั พ ยากร
สนับสนุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
สู่ความทันสมัย

ทัง้ นี้ กสม. ประเมินสถานการณ์ดา้ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติ เเละ
ชนเผ่าพื้นเมืองโดยมีข้อเสนอหลัก ๆ ได้แก่ (๑) การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลไกในการพิสูจน์สถานะบุคคลทางกฎหมาย โดยสร้างความร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมในการส�ำรวจ และแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการลงรายการ
สัญชาติ หรือการพิสจู น์สถานะบุคคลทางกฎหมาย โดยการด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับ
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร
รวมถึงการก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลในบางกลุม่
ทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการเพิ่มเติม รวมถึงการจัดหามาตรการในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ได้รับผลจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ มาตรา ๗ ทวิ (๒) การพัฒนา และ
เพิม่ ประสิทธิภาพของกลไกในการพิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ ทีท่ ำ� กิน และทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ มี
ข้อพิพาท โดยสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการส�ำรวจ และแก้ไขปัญหา
ทัง้ นี้ ควรน�ำเนือ้ หา และแนวทางการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอ และหลักการตามมติคณะ
รัฐมนตรี “แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล” เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ
“แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ มาปรับใช้
(๓) การก�ำหนดกรอบ และเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาเรื่องผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ และพิจารณาทบทวนให้ผู้ที่เป็นคนไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ซึ่ ง อาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยมานานแล้ ว สามารถมี ส ่ ว นร่ ว มในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ในบางกรณี (๔) การสนับสนุนกลุ่มเด็กที่มีปัญหาสถานะในการ
เข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา โดยการจั ด สรรงบประมาณและการพั ฒ นาต่ า งๆ
ให้เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบพหุวัฒนธรรม/ภาษา (Mother Tongue-Based/Multi-Lingual
Education) และการศึกษาในภาษาถิ่นเพื่อเป็นการประกันการเข้าถึงระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีความเกี่ยวข้อง และ (๕) การพิจารณา และให้ความ
ส�ำคัญกับการก�ำหนดอัตลักษณ์ตวั ตนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ชนเผ่า และชนเผ่าพืน้ เมือง
โดยพิจารณารับรอง (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งพัฒนาและน�ำเสนอโดยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ซึ่งได้
น�ำเสนอต่อรัฐบาลไปแล้ว แต่ยังมิได้บรรจุวาระการพิจารณาแต่อย่างใด
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สถานการณ์สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
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สถานการณ์สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๓.๑.๑
		

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗

		
มาตรา ๔ ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์   สทิ ธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
		

๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

		
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ได้ให้ความคุม้ ครองสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ไว้ดังนี้
มาตรา ๒๖ การใช้อำ� นาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร  ตอ้ งค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์  สทิ ธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง
หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้
มาตรา ๒๙ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
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บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๑ บุคคลผูเ้ ป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมาย หรือกฎที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท�ำมิได้ แต่การ
ลงโทษตามค�ำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม
ตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทมี่ กี ารกระท�ำซึง่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง่ ผูเ้ สียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคล
อื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับ หรือเพิกถอนการกระท�ำเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก�ำหนดวิธีการ
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือ
ในที่รโหฐาน จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
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การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามา
ในราชอาณาจักร จะกระท�ำมิได้
ความคุ้มครอง

มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับ

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึง่ ข้อความหรือภาพไม่วา่ ด้วยวิธใี ดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิด
หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยว
กับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิง่ สือ่ สารทีบ่ คุ คลมีตดิ ต่อถึงกัน รวมทัง้ การกระท�ำด้วยประการอืน่
ใดเพือ่ ให้ลว่ งรูถ้ งึ ข้อความในสิง่ สือ่ สารทัง้ หลายทีบ่ คุ คลมีตดิ ต่อถึงกัน จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมใน
ทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน
เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระท�ำการใดๆ อันเป็น
การรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อนั ควรมีควรได้ เพราะเหตุทถี่ อื ศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินยิ มในทางศาสนาหรือปฏิบตั ิ
ตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำนั้น
บัญญัตเิ ป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลา
ที่กระท�ำความผิดมิได้
ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด
ผู้กระท�ำความผิดมิได้

ก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น

มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ�ำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มา
ซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม
การปฏิรปู ทีด่ นิ การอนุรกั ษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ หรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างอืน่ และต้องชดใช้
ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การก�ำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องก�ำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐ
และผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
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กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก�ำหนดระยะเวลาการเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนทีช่ ดใช้ไป ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงานรวมทั้งหลัก
ประกันในการด�ำรงชีพทั้งในระหว่างการท�ำงานและเมื่อพ้นภาวะการท�ำงาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท�ำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก�ำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การด�ำเนินการตามวรรคสองต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การก�ำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิ
ข้ามสือ่ หรือการครอบง�ำระหว่างสือ่ มวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอืน่ ใด ซึง่ จะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง
และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค
ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำ
อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลซึง่ ให้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะในกรณี ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ และเพื่ อ คุ ้ ม ครองความสะดวกของประชาชนที่ จ ะใช้ ที่ ส าธารณะ หรื อ เพื่ อ รั ก ษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยในระหว่ า งเวลาที่ ป ระเทศอยู ่ ใ นภาวะสงครามหรื อ ในระหว่ า งเวลาที่ มี ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
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มาตรา ๖๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท�ำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๖๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง
ของประชาชนและเพื่อด�ำเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

การจัดองค์กรภายใน การด�ำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ ง กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ ง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่า
มติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป
นอกจากนั้น ในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ยังบัญญัติว่า
มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ�ำนงให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัด
แจ้งว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัด
ท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียด
ของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
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๓.๑.๒

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

		
๑) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant
on Civil and Political Rights : ICCPR)

		
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ โดยท�ำค�ำแถลง
ตี ค วาม ๒ ประเด็ น ได้ แ ก่ (๑) เรื่ อ งการก� ำ หนดเจตจ� ำ นงของตนเอง โดยมิ ไ ด้ ห มายรวมถึ ง การแบ่ ง แยกดิ น แดน
หรือเอกภาพทางการเมือง (ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง) และ (๒) การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�ำสงคราม (ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง)  
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี ๖ ส่วน ๕๓ ข้อ ๓ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๒๗) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ส่วนที่
๔ (ข้อ ๒๘-๔๕) ว่าด้วยคณะกรรมการและการเสนอรายงาน (ข้อ ๔๐) การไกล่เกลีย่ ข้อร้องเรียนระหว่างประเทศเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติของกติกาส่วนที่ ๕ (ข้อ ๔๖-๔๗) ว่าด้วยการตีความ และส่วนที่ ๖ (ข้อ ๔๗-๕๓) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี
การมีผลใช้บงั คับ การแก้ไข การเก็บรักษาต้นฉบับทัง้ ๕ ภาษา ส่วนทีเ่ ป็นสารบัญญัติ ๒๗ ข้อก�ำหนดสิทธิตา่ ง ๆ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นสิทธิ
ของประชาชน ซึ่งว่าด้วยการก�ำหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรื่องการเมือง และสามารถด�ำเนินการอย่างเสรีในการจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตน และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะต้องส่งเสริมให้บังเกิดผลตาม
สิทธิดงั กล่าว โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สิทธิเหล่านีร้ วมถึงสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ และการยกเลิกโทษประหารชีวติ การห้ามการทรมาน/
ลงโทษทารุณโหดร้าย การมีทาส เสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกาย ห้ามการจับกุม โดยมิได้ท�ำผิดกฎหมาย การปฏิบัติต่อ
ผู้ถูกจับกุมด้วยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมทางศาล
สิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงคราม
และการเกลียดชังเผ่าพันธุ์ สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ การรวมตัวเป็นสมาคม การคุ้มครองครอบครัวและการสมรส สิทธิของเด็ก
ในด้านการคุ้มครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ การมีสิทธิมีส่วนในการบริหารบ้านเมืองและสิทธิของชนกลุ่มน้อย
๒) อนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานและการประติ บั ติ หรื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment : CAT)

อนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยก�ำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด�ำเนิน
มาตรการต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำการทรมานในอาณาเขตใดซึง่ อยูภ่ ายใต้เขตอ�ำนาจของตน และไม่มี
พฤติการณ์พเิ ศษใดไม่วา่ จะเป็นภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามทีเ่ กิดจากสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอืน่ ใดมาเป็นข้ออ้าง
ส�ำหรับการทรมานได้ โดยรัฐภาคีจะต้องประกันว่าการกระท�ำทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน และก�ำหนด
โทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�ำ โดยรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามในข้อบทที่ ๑-๑๗
๓) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองบุ ค คลทุ ก คนจากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED) )

อนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยก�ำหนด
ให้บุคคลจะถูกกระท�ำให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับไม่ได้และไม่มีพฤติการณ์พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคาม
ทีจ่ ะเกิดสงคราม หรือเหตุอนื่ ใดมาเป็นข้ออ้างส�ำหรับการกระท�ำให้บคุ คลหายสาบสูญโดยถูกบังคับได้ ซึง่ รัฐภาคีตอ้ งด�ำเนินมาตรการ
ที่จ�ำเป็นเพื่อประกันว่าการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของตน และต้องด�ำเนินมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อสอบสวนและน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาด�ำเนินคดี และต้องก�ำหนดบทลงโทษและอายุความที่เหมาะสมและร้ายแรง
ของความผิด โดยรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามในข้อบทที่ ๑-๒๕ แม้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างกระบวนการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็น
ภาคี ซึ่งอนุสัญญาฯ จะยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย แต่รัฐบาลก็จะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อสาระและความ
มุ่งประสงค์ (Objects and Purposes) ของอนุสัญญาดังกล่าว
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๓.๑.๓ ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ
๑. การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

			 ข้อ ๓ การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ/พิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง/พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ/พิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๑ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง/
พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม/อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว/และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (อาร์เจนตินา)
ข้อ ๔ การให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติตามความเหมาะสมต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ (อุรุกวัย)
ข้อ ๕ การลงนามและให้สตั ยาบันต่ออนุสญั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (สเปน)
ข้อ ๗ การให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และสอบสวน
ข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ฝรั่งเศส)
ข้อ ๘ การลงนามและให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับในทันที

(นิการากัว)
โดยเร็ว (ญี่ปุ่น)
		

ข้อ ๙ การลงนามและให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

๖. การส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

ข้อ ๓๒ การพิจารณาค�ำขอเยือนของผู้ถืออาณัติอื่น ๆ ด้วยดี รวมถึงผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (นอร์เวย์)
ข้อ ๓๓ การเชิญผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกเยือนประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์)
ข้อ ๓๔ การเชิญผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเยือนประเทศไทย ซึ่งอาจสามารถ
ส่งเสริมข้อบทของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และการบังคับใช้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ฮังการี)
ข้อ ๓๕ การประกันให้กฎหมายของไทยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่
เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก (นิวซีแลนด์)
ข้อ ๓๖ การประกันให้ด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส (นอร์เวย์)
ข้อ ๓๗ การเพิ่มความพยายามในการประกันให้ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับค�ำปรึกษาด้านกฎหมายที่เพียงพอ (นอร์เวย์)
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๙. การคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้แสวงหาที่พักพิง

ข้อ ๗๔ การด�ำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจับกุมคุมขังตามอ�ำเภอใจ การใช้ความรุนแรง
การละเมิดและการแสวงประโยชน์จากผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (บราซิล)
ข้อ ๗๖ การเน้น ความพยายามอย่างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ประกั น การคุ ้ มครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนของผู ้ โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐาน
และแรงงานต่างชาติทุกคนอย่างเต็มที่   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความปลอดภัยและสวัสดิการส�ำหรับกลุ่มคนดังกล่าว
(เมียนมา)
ข้อ ๗๗ การด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (บังกลาเทศ)
ข้อ ๗๙ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อ
คุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เเคนาดา)
ข้อ ๘๑ การประกันให้ผู้ย้ายถิ่นฐานที่พบในทะเลได้รับมาตรการคุ้มครองอย่างเต็มที่ ตามที่ควรจะได้รับภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ (นิวซีเเลนด์)
ข้อ ๘๒ การประกันการเคารพหลักการไม่ผลักดันกลับ ในกรณีของผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง และผูล้ ภี้ ยั /การหลีกเลีย่ งการ
ปิดพื้นที่พักพิงบริเวณชายแดนตะวันตกก่อนเวลาอันสมควร ในขณะที่เงื่อนไขส�ำหรับการกลับโดยสมัครใจ ปลอดภัยและสมศักดิ์ศรี
ยังไม่พร้อม/ การดูแลความต้องการด้านความคุม้ ครองของกลุม่ เปราะบางต่าง ๆ อาทิ กลุม่ ชาวโรฮินจา โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (เเคนาดา)
ข้อ ๘๕ การด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือกับส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ
รวมถึงประเทศผูบ้ ริจาค และองค์กรเอกชน เพือ่ ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทีจ่ ำ� เป็น และคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานให้แก่ผหู้ นีภยั
ที่ประเทศไทยให้ที่พักพิง
		

๑๓. กระบวนการยุติธรรม

ข้อ ๑๑๓ การด�ำเนินมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ปรับปรุงการเข้าถึงการให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาของนักโทษ
		 ๑๔. กระบวนการปรองดอง
ข้อ ๑๒๐ การสร้างความปรองดองระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม บนพืน้ ฐานของหลักการประชาธิปไตย นิตธิ รรม
และขันติธรรม เพื่อน�ำไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (เวียดนาม)
ข้อ ๑๒๓ การให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องกับกระบวนการปรองดองซึ่งมีความจ�ำเป็น เพื่อสนับสนุนผลลัพธ์
เชิงบวกด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพของบุคคล รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพจากการถูกแก้แค้น และลงโทษ
นอกกระบวนการยุติธรรม (นิวซีเเลนด์)

การเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ประเทศไทยได้ท�ำถ้อยแถลง
ตีความไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ข้อบทที่ ๒ วรรค ๑ สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง ข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ การห้ามประหารชีวิต
ผู้ที่อายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี ข้อบทที่ ๙ วรรค ๓ การน�ำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่การพิจารณาคดีโดยพลัน และข้อบทที่ ๒๐ วรรค ๑ การห้ามโฆษณา
ชวนเชื่อเพื่อท�ำสงคราม โดยต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยถอนถ้อยแถลงตีความใน
ข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ และข้อบทที่ ๙ วรรค ๓ เนื่องจากได้ปรับแก้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับข้อบทดังกล่าวแล้ว และในวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประเทศไทยได้ยื่นตราสารขอถอนค�ำแถลงตีความในข้อบทดังกล่าวต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ดังนั้น จึงคง
เหลือถ้อยแถลงตีความอีก ๒ ประเด็น กล่าวคือ ข้อบทที่ ๒ วรรค ๑ และข้อบทที่ ๒๐ วรรค ๑
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แห่งสหประชาชาติ (กลไกการติดตาม และตรวจสอบการปฎิบัติ
งานตาม ICCPR) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต (Concluding Observations)
ต่อประเทศไทย๒๒ โดยเห็นควรให้มีการจัดตั้งกลไกสอบสวนที่เป็น
กลางในกรณีตากใบ กรือเซะ และสงครามปราบปรามยาเสพติด
การประกั น ว่ า การประกาศใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษด้ า นความมั่ น คง
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้สอดคล้องตามบทบัญญัติของ ICCPR
ข้อบทที่ ๔ ว่าด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉิน (State of Emergency)
การทบทวนการใช้ โ ทษประหารชี วิ ต กั บ คดี ฐ านความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติด ประกันว่าผู้ถูกคุมขังจะเข้าถึงการได้รับค�ำปรึกษาทาง
กฎหมายและเข้าถึงแพทย์ ให้ผู้ถูกคุมขังมีโอกาสแจ้งครอบครัว
ทราบเกี่ ย วกั บ การจั บ กุ ม และสถานที่ คุ ม ขั ง มี ก ารสอบสวนทั น ที
ที่ มี ก ารกล่ า วหาว่ า มี ก ารกระท� ำ ทรมานโดยเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ

และเมือ่ มีการเสียชีวติ ในสถานทีค่ มุ ขัง มีการลงโทษผูก้ ระท�ำผิดและ
จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือครอบครัว การปรับปรุงสภาพ
เรือนจ�ำและใช้การจ�ำคุกเป็นการลงโทษล�ำดับสุดท้าย การยุติการ
ขังเดี่ยว มีการคุ้มครองเยาวชน และไม่ขังเยาวชนรวมกับผู้ใหญ่
มี ก ารจั ด ตั้ ง กลไกการส่ ง ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดนหรื อ การส่ ง กลั บ คน
ต่างด้าว โดยเคารพต่อหลักการไม่ส่งตัวกลับ (Non – Refoulement) มีมาตรการป้องกันและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นโดยเฉพาะการคุ้มครองนักข่าวนักหนังสือพิมพ์จากการ
ถู ก ข่ ม ขู ่ คุ ก คาม มี ม าตรการคุ ้ ม ครองผู ้ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
จากการถู ก คุ ก คามท� ำ ร้ า ย มี ก ารสอบสวนเมื่ อ มี ก ารกล่ า วหา
ว่าบุคคลดังกล่าวถูกคุกคามท�ำร้ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการ
เยี ย วยาผู ้ เ สี ย หายหรื อ ครอบครั ว ตลอดจนมี ม าตรการ
น� ำ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ค้ า มนุ ษ ย์ ม าลงโทษและคุ ้ ม ครองพยานและ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ส่วนอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (CAT)

ประเทศไทยได้เป็นภาคีและมีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยได้ทำ� ค�ำแถลงตีความในข้อบทที่ ๑ นิยามค�ำว่า “ทรมาน” ข้อบทที่ ๔
การก�ำหนดให้การทรมานเป็นความผิดอาญา และข้อบทที่ ๕ เขตอ�ำนาจเหนือความผิด ซึ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา และจัด
ท�ำข้อสงวนตามข้อบทที่ ๓๐ วรรคหนึ่ง การให้น�ำข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือน�ำอนุสัญญาไปใช้ขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานในสมัยประชุมครั้งที่ ๑๒๓๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีข้อสังเกตเชิงสรุป

กรณีประเทศไทย โดยเห็นว่า ประเทศไทยควรด�ำเนินการยกเลิกค�ำแถลงตีความข้อบทที่ ๑ ข้อบทที่ ๔ และข้อบทที่ ๕ สอบสวนกรณีมี
การกระท�ำการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ฟ้องด�ำเนินคดีและลงโทษผู้ที่รับผิดชอบ ประกันไว้ในกฎหมายว่าไม่อาจอ้างพฤติการณ์
ใดเพื่อเป็นเหตุผลส�ำหรับการทรมาน ใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอย่างจ�ำกัดและเท่าที่จ�ำเป็น ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
ด้านความมั่นคง ใช้มาตรการทางกฎหมายและทางปฏิบัติเพื่อประกันว่าผู้ถูกคุมขังจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน (Legal
Safeguards) ก� ำ หนดให้ ก ารบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หายเป็ น ความผิ ด ทางอาญา การเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ มีการสอบสวนเมื่อมีข้อกล่าวหาจะมีการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย
และด�ำเนินมาตรการยุติการคุกคามและท�ำร้ายนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน นักหนังสือพิมพ์และผู้น�ำชุมชน มีกรอบทางกฎหมายเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง ใช้มาตรการเพื่อแก้ไขสภาพแออัดในเรือนจ�ำ หลีกเลี่ยงการใช้โซ่ตรวนหรือใช้ภายใต้การดูแล
จากแพทย์ มีการตรวจเยี่ยมสถานคุมขังทุกประเภทโดยผู้ตรวจเยี่ยมที่เป็นอิสระ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงต�ำรวจ เจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำ ประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้ค่าชดเชยที่เป็นธรรมและการบ�ำบัดฟื้นฟู

๒๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx (เข้า ดู ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙)
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บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ทั้งนี้ ในสมัยประชุมที่ ๘๔ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้รับมาปฏิบัติภายใต้กลไก UPR ที่เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับรองไว้ในกติกา ICCPR อนุสัญญา

CAT และอนุสัญญา CED ได้แก่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ ออกหรือแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา CAT ทบทวนกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก ด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเปิ ด เผย โปร่ ง ใส ประกั น ว่ า ผู ้ ถู ก กล่ า วหาจะได้ รั บ
ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย ด�ำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจับกุมคุมขังผู้โยกย้ายถิ่นฐานตามอ�ำเภอใจ รวมถึงการใช้ความรุนแรง
การละเมิดและแสวงประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าว เคารพหลักการไม่ผลักดันกลับกรณีผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้ลี้ภัย คุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
เช่น โรฮินจา โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ แก้ไขสถานการณ์คา้ มนุษย์ มีการฟืน้ ฟูเยียวยา
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพิ่มความพยายามในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการด�ำเนินการเพื่อประกันว่าข้อกล่าวหา
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง) จะได้รับการสอบสวนและด�ำเนินคดี ชดเชยแก่ผู้เสียหาย
แก้ไขปัญหาการทุจริตและมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท�ำผิด ปฎิรูประบบยุติธรรม ระบบตุลาการ แก้ปัญหาสภาพเรือนจ�ำ

ประเด็ น ที่ ข ้ อ สั ง เกตเชิ ง สรุ ป ของคณะกรรมการ
ICCPR ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการ CAT
และข้ อ เสนอแนะด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทย
ไ ด ้ รั บ ม า ป ฏิ บั ติ ภ า ย ใ ต ้ ก ล ไ ก U P R มี ร ่ ว ม กั น

ได้ แ ก่ การประกาศใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษด้ า นความมั่ น คงและการ
แก้ ป ั ญ หาความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนใต้ การสอบสวน
แ ล ะ ด� ำ เ นิ น ค ดี แ ก ่ เ จ ้ า ห น ้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ก ร ณี มี ข ้ อ ก ล ่ า ว ห า
เกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดสิทธิมนุษยชน กระท�ำทรมาน การท�ำให้
บุคคลสูญหายโดยถูกบังคับ การปรับปรุงสภาพเรือนจ�ำ การปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังและการให้ผู้ต้องขังได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
ขั้นพื้นฐาน (ได้รับการแจ้งข้อหา ตลอดจนการพบทนาย แพทย์และ
ญาติ) การให้มีกลไกการส่งกลับคนต่างด้าวตามหลักการไม่ส่งตัว
กลับ การประกันเสรีภาพในการแสดงความเห็น (คุ้มครองนักพิทักษ์
สิทธิมนุษยชน นักข่าว ผู้น�ำชุมชน กฎหมาย) การแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์และเยียวยาผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ทัง้ นี้ แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ได้ก�ำหนดแผนในการ
ส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ที่ รั บ รองไว้ ใ น
ICCPR และอนุสัญญา CAT ได้แก่ แผนด้านการเมืองการปกครอง
เน้นการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้ประชาชน
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของภาครัฐ แผนด้านกระบวนการยุติธรรม
เน้ น การเปลี่ ย นโทษประหารชี วิ ต เป็ น จ� ำ คุ ก ตลอดชี วิ ต ศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
บุ ค คลทุ ก คนจากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
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กฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา CAT ปฎิรูประบบยุติธรรม
การสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ากระท�ำ
โดยมิ ช อบ แผนของกลุ ่ ม ผู ้ ต ้ อ งหา/ผู ้ ต ้ อ งขั ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง
สภาพเรื อ นจ� ำ การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลย รวมถึ ง การ
ให้ความช่วยเหลือด้านทนาย การบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก/
เยาวชน การแถลงข่าวหรือท�ำแผนประทุษกรรมโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นคน แผนของกลุ่มผู้พ้นโทษเน้นการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเพื่อ
ไม่ให้กระท�ำผิดซ�้ำ แผนของกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดเน้นการฝึก
อาชีพ การบ�ำบัด แผนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหายเน้นการพัฒนา
กลไกช่วยเหลือเยียวยา โดยนัยนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีข้อสังเกตเชิงสรุปและข้อเสนอแนะที่ไทย
รับมาปฏิบัติภายใต้กลไก UPR หรือมีแล้วแต่ยังไม่ชัดเจน กล่าวคือ
การใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษด้ า นความมั่ น คงซึ่ ง ควรใช้ โ ดยจ� ำ กั ด และ
เท่าที่จ�ำเป็น การสอบสวนและด�ำเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณี
มีข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน กระท�ำทรมาน หรือท�ำให้
บุคคลสูญหายโดยถูกบังคับ การชดเชยแก่ผู้เสียหาย การประกัน
เสรีภาพในการแสดงความเห็น รวมถึงคุ้มครองนักข่าวในการเสนอ
ข่าว คุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน การมีกลไกส่งกลับบุคคล
บนหลักการไม่สง่ ตัวกลับ การด�ำเนินคดีการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
และตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
อย่างเปิดเผย โปร่งใส การแก้ปัญหาการจับกุมคุมขังผู้โยกย้าย
ถิ่ น ฐานตามอ� ำ เภอใจ การกระท� ำ รุ น แรงและแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากคนกลุ่มนี้

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๓.๒

สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รายประเด็น
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการต่อต้านทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษ
อื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรีที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ กสม. แบ่งสถานการณ์ออกเป็น ๕ เรื่องหลัก ดังนี้

๓.๒.๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

กติกา ICCPR ข้อ ๑๔ ได้รับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกัน
ในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดี
อาญาซึง่ ตนต้องหาว่ากระท�ำผิด หรือการพิจารณาคดีเกีย่ วกับสิทธิ
และหน้าที่ของตน บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิด
เผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
มีอำ� นาจ มีความอิสระ และเป็นกลาง บุคคลซึง่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำ
ความผิดอาญาต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะ
พิสจู น์ตามกฎหมายได้วา่ มีความผิด บุคคลทีต่ อ้ งค�ำพิพากษาลงโทษ
ในความผิดอาญาย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะให้คณะตุลาการระดับเหนือขึน้ ไป
พิจารณาทบทวนการลงโทษและค�ำพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย
บุ ค คลที่ ต ้ อ งค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ ล งโทษในความผิ ด อาญา
และภายหลังจากนั้นมีการกลับค�ำพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้น
หรือบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษ ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมาย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลา

เป็นผลจากบุคคลนัน้ ทัง้ หมด หรือบางส่วน ทัง้ นี้ ข้อ ๙ ก�ำหนด
ให้บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้อง
ถู ก น� ำ ตั ว โดยพลั น ไปยั ง ศาลหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ที่ มี อ� ำ นาจ
ตามกฎหมายที่ จ ะใช้ อ� ำ นาจทางตุ ล าการ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การ
พิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือได้รับการปล่อยตัว
ไป มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการ
พิจารณาคดี ในการปล่อยตัวอาจก�ำหนดให้ประกันว่าจะมา
ปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ข้อ ๑๐ ได้รับรองและคุ้มครอง
บุคคลที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความ
มีมนุษยธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิดแห่งความ
เป็นมนุษย์ ในกรณีที่บุคคลถูกละเมิด ข้อ ๒ ของกติกา ICCPR
ได้ก�ำหนดให้บุคคลที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้
ในกติกานี้ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าการละเมิดนัน้ กระท�ำโดยผูป้ ฏิบตั ติ ามหน้าที่
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บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๒

สถานการณ์ทั่วไป

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นสิทธิที่ก�ำหนดอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและรัฐธรรมนูญ
โดยก�ำหนดให้บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ�ำเลย สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ สถานการณ์สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ จากสถิติการพิจารณาของศาล ปรากฏดังนี้
ตารางสถิติการพิจารณาของศาล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ๒๓
ระดับชัน้
ศาลยุตธิ รรม

ศาลฎีกา คดีแพ่ง
คดีอาญา
ศาล คดีแพ่ง
อุทธรณ์
และศาล
อุทธรณ์ คดีอาญา
ภาค
๑–๙

คดีทดี่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ

ปริมาณคดีทขี่ นึ้ สูก่ ารพิจารณา
(ค้างมา + รับใหม่)
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๗
จ�ำนวนคดี

อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ

ปี ๒๕๕๘
ร้อยละ

จ�ำนวนคดี

ร้อยละ

ปี ๒๕๕๗
จ�ำนวนคดี

ปี ๒๕๕๘
ร้อยละ

จ�ำนวนคดี

ร้อยละ

๒๒,๘๐๗
๑๐,๙๕๑
๑๔,๓๕๑

๑๘,๕๘๙
๖,๗๘๔
๑๕,๓๓๘

๑๑,๖๐๑ ๕๐.๘๗
๘,๓๕๙ ๗๖.๓๓
๑๒,๔๐๗ ๘๖.๔๕

๑๐,๖๘๔ ๕๗.๔๗
๕,๑๓๙ ๗๕.๗๕
๑๓,๑๗๖ ๘๕.๙๐

๑๑,๒๐๖ ๔๙.๑๓
๒,๕๙๒ ๒๓.๖๗
๑,๙๔๔ ๑๓.๕๕

๗,๙๐๕
๑,๖๔๕
๒,๑๖๒

๔๒.๕๓
๒๔.๒๕
๑๔.๑๐

๔๓,๗๑๑

๓๙,๑๑๓

๓๗,๙๕๒ ๘๖.๘๒

๓๔,๗๕๗ ๘๘.๘๖

๕,๗๕๙ ๑๓.๑๘

๔,๓๕๖

๑๑.๑๔

ศาลชัน้ ต้น คดีแพ่ง ๗๔๙,๐๒๐ ๘๕๓,๓๗๘ ๖๒๗,๖๐๖ ๘๓.๗๙ ๗๑๗,๑๖๗ ๘๔.๐๔ ๑๒๑,๔๑๔ ๑๖.๒๑ ๑๓๖,๒๑๑ ๑๕.๙๖
คดีอาญา ๖๖๕,๗๒๒ ๖๔๗,๖๖๔ ๖๒๐,๒๓๙ ๙๓.๑๗ ๖๐๔,๔๓๔ ๙๓.๓๓ ๔๕,๔๘๓ ๖.๘๓ ๔๓,๒๓๐ ๖.๖๗
รวม
๑,๕๐๖,๕๖๒ ๑,๕๘๐,๘๖๖ ๑,๓๑๘,๑๖๔ ๘๗.๔๙ ๑,๓๘๕,๓๕๗ ๘๗.๖๓ ๑๘๘,๓๙๘ ๑๒.๕๑ ๑๙๕,๕๐๙ ๑๒.๓๗
๓ ชัน้ ศาล

จากสถิติการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาล
ฎีกา ทั้ง ๓ ชั้นศาล พบว่า ในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ มีปริมาณคดี
ที่ขึ้นสู่การพิจารณา ๑,๕๐๖,๕๖๒ คดี และ ๑,๕๘๐,๘๖๖ คดี
ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าในปี ๒๕๕๘ มีปริมาณคดีเพิ่มขึ้นจากปี
๒๕๕๗ จ�ำนวน ๗๔,๓๐๔ คดี ร้อยละ ๔.๗ โดยจ�ำแนกเป็นคดีทดี่ ำ� เนิน
การแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘๗.๔๙ และร้อยละ
๒๓ www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1460424056.pdf
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๘๗.๖๓ ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่า ในปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๓ ชั้นศาลด�ำเนิน
คดีแล้วเสร็จได้สงู ขึน้ กว่าปี ๒๕๕๗ ส่วนคดีทอี่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๒.๕๑ และ ๑๒.๓๗ จะเห็นได้วา่
ในปี ๒๕๕๘ มีปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาลดน้อยลงกว่าปี
๒๕๕๗

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

นอกจากนี้ สถิติของผู้ต้องขังในสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ยังแสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ และคดียาเสพติด
ปรากฎดังนี้
ตารางสถิติของผู้ต้องขังในสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ ๒๔ จ�ำแนกเป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ๒๕
และคดียาเสพติด
ปี ๒๕๕๗ 						ปี ๒๕๕๘
ผูต้ อ้ งขังทัว่ ประเทศ		
จ�ำนวนคน

๑. นักโทษเด็ดขาด
๒. ผูต้ อ้ งขังระหว่าง
๒.๑ อุทธรณ์ – ฎีกา
๒.๒ ไต่สวน –
พิจารณา
๒.๓ สอบสวน
๓. เยาวชนทีฝ่ ากขัง
๔. ผูถ้ กู กักกัน
๕. ผูต้ อ้ งกักขัง
รวมผูต้ อ้ งราชทัณฑ์
ทัง้ สิน้

ร้อยละ

ผูต้ อ้ งขังยาเสพติด
ผูต้ อ้ งขังทัว่ ประเทศ		
ผูต้ อ้ งขังยาเสพติด
ร้อยละเทียบ
ร้อยละเทียบ
จ�ำนวนคน
ร้อยละ
ร้อยละ
จ�ำนวนคน
ร้อยละ
ผูต้ อ้ งขัง จ�ำนวนคน
ผูต้ อ้ งขัง
ทัว่ ประเทศ
ทัว่ ประเทศ

๒๒๓,๗๑๔ ๗๖.๕๕๕ ๑๕๖,๓๖๑ ๗๖.๘๕๕ ๕๓.๕๑๕ ๒๕๖,๘๖๕ ๗๗.๙๐๕ ๑๘๔,๔๐๘ ๗๘.๕๖๕ ๕๕.๙๓๕
๖๖,๔๑๗ ๒๒.๗๒๘ ๔๖,๐๗๑ ๒๒.๖๔ ๑๕.๗๗ ๖๖,๔๒๔ ๒๐.๑๔๕ ๔๕,๗๔๙ ๑๙.๔๙ ๑๓.๘๗
๓๒,๖๕๔ ๑๑.๑๗๔ ๒๒,๑๗๗ ๑๐.๙๐
๗.๕๙ ๓๓,๓๙๑ ๑๐.๑๒๗ ๒๒,๔๕๖
๙.๕๗
๖.๘๑
๑๒,๑๑๕ ๔.๑๔๖ ๘,๓๑๒
๔.๐๙
๒.๘๔ ๑๒,๕๔๔ ๓.๘๐๔ ๘,๕๗๘
๓.๖๕
๒.๖๐
๒๑,๖๔๘
๑๘๒
๗
๑,๙๐๗
๒๙๒,๒๒๗

๗.๔๐๘ ๑๕,๕๘๒
๗.๖๖
๐.๐๖๒
๔๑
๐.๐๒
๐.๐๐๒
๐
๐.๐๐
๐.๖๕๓
๙๙๐
๐.๔๙
๑๐๐ ๒๐๓,๔๖๓ ๑๐๐.๐๐

จากตารางข้างต้นพบว่า ในปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ มีผู้ต้อง
ขังระหว่างพิจารณา ร้อยละ ๒๒.๗๒๘ และร้อยละ ๒๐.๑๔๕
ของผู้ต้องขังทั่วประเทศ ตามล�ำดับ ซึ่งจ�ำนวนผู้ต้องขังระหว่าง
พิจารณาดังกล่าว เป็นผู้ต้องขังยาเสพติด ร้อยละ ๕๓.๕๑๕ และ
๕๕.๙๓๕ ของผู้ต้องขังทั่วประเทศ ตามล�ำดับ จากสถิติดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า ในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ มีสัดส่วนจ�ำนวนผู้ต้อง
ขังระหว่างพิจารณาที่เป็นผู้ต้องขังยาเสพติดมากกว่าร้อยละ ๕๐
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังทั่วประเทศ
อนึ่ง ตั้งแต่การเข้าควบคุมอ�ำนาจในการบริหารประเทศของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก
ทัว่ ราชอาณาจักร และเมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ยกเลิกการใช้
กฎอัยการศึก และมีคำ� สัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ เรือ่ ง การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลายความสงบ และความมั่นคง
ของชาติ โดยก�ำหนดให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๓๓ ๒๐,๔๘๙
๐.๐๑
๑๖๕
๐.๐๐
๙
๐.๓๔ ๖,๒๖๔
๖๙.๖๒ ๓๒๙,๗๒๗

๖.๒๑๔ ๑๔,๗๑๕
๖.๒๗
๐.๐๕๐
๔๙
๐.๐๒
๐.๐๐๓
๐
๐.๐๐
๑.๙๐๐ ๔,๕๑๘
๑.๙๒
๑๐๐ ๒๓๔,๗๒๔ ๑๐๐.๐๐

๔.๔๖
๐.๐๑
๐.๐๐
๑.๓๗
๗๑.๑๙

มี อ� ำ นาจหลายประการด้ ว ยกั น เช่ น ออกค� ำ สั่ ง ให้ บุ ค คลใด
มารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย๒๖ จับกุมตัว
ผู้กระท�ำความผิดซึ่งหน้า และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดย
มีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดกระท�ำความผิดตามข้อ ๓
มี อ� ำ นาจเรี ย กตั ว บุ ค คลนั้ น มาสอบถามข้ อ มู ล หรื อ ให้ ถ ้ อ ยค� ำ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการตามข้อ ๓๒๗ และในกรณี
ทีย่ งั สอบถามไม่แล้วเสร็จ จะควบคุมตัวบุคคลนัน้ ไว้กไ็ ด้แต่ไม่เกิน
เจ็ดวัน เป็นต้น และต่อมาได้มีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗
เรือ่ ง ความผิดทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วย
การกระท�ำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร
และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรือ่ ง ให้ศาลทหารมีอำ� นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้องอยู่ในอ�ำนาจ
การพิจารณาของศาลทหาร ในคดีอื่น ๆ นอกเหนือจากประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสามฉบับ ยังคงอยู่ในอ�ำนาจ
การสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าพนักงานต�ำรวจ สัง่ ฟ้องโดยพนักงาน
อัยการ และพิจารณาคดีโดยศาลยุติธรรมเช่นเดิม

๒๔ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2014-03-01&Submit=%B5%A1%C5%A7>(เข้าดู ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒๕ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.correct.go.th/stat102/display/drug_result.php?date=2014-03-01&Submit=%B5%A1%C5%A7>(เข้าดู ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒๖ เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตรี เรือตรี หรืออากาศตรี ขึ้นไป ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามค�ำสั่งนี้
๒๗ ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำอันเป็นความผิด ดังต่อไปนี้ ให้เกิดผลโดยเร็ว
(๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
		 ส�ำหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม
(๔) ความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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๓

สถานการณ์ปี ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้ รั บ ค� ำ ร้ อ งขอให้ ต รวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๘๐ เรื่อง ซึ่งเมื่อจ�ำแนกค�ำร้องตาม
ประเภทของสิทธิที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า มีค�ำร้องที่ผู้ร้องอ้างว่า
ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ๑๕๐ ค� ำร้ อ ง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีจ�ำนวน ๑๗๔ ค�ำร้อง พบข้อสังเกต
ว่าจ�ำนวนการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมน้ อ ยลง โดยสิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ มี ก ารร้ อ ง
เรียนโดยกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของ
ผู้เสียหาย สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของ
ผู้ต้องขัง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้อ�ำนาจของทหาร จ�ำนวน ๘
ค�ำร้อง๒๘ เช่น กรณีควบคุมตัวจากเหตุการณ์เดินทางไปอุทยาน
ราชภั ก ดิ์ กรณี ค วบคุ ม ตั ว จากเหตุ ก ารณ์ ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ ร� ำ ลึ ก
ครบรอบ ๑ ปี รัฐประหาร บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ ได้ มี ค วามพยายามในการที่ จ ะ
ท� ำ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม
และได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ ในการเข้ า ถึ ง
ความยุติธรรม โดยการตรากฎหมายและปรับแก้
กฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลย
ในคดี อ าญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น

เป็นต้น โดยในปี ๒๕๕๗ มีผู้ยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้อ�ำนาจของ คสช. จ�ำนวน ๒๖ ค�ำร้อง
จะเห็นได้ว่ามีจ�ำนวนที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเป็นสถานการณ์
ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่น่ากังวลอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ ก ารน� ำ ผู ้ ต ้ อ งหาแถลงข่ า วต่ อ สื่ อ มวลชนและท� ำ แผนประกอบ
ค�ำรับสารภาพยังคงปรากฎในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
มีการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู กล่าวหาหรือผูต้ อ้ งหาอย่างไม่สอดคล้องกับหลักการสันนิษฐาน
ว่ า เป็ น ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ มี ก ารน� ำ ตั ว ผู ้ ถู ก กล่ า วหามาแถลงข่ า วต่ อ หน้ า สื่ อ มวลชน
โดยไม่มีการปิดบังใบหน้า หรือการน�ำตัวไปท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ
ที่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของจ�ำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา เช่น กรณี
การถูกรุมประชาทัณฑ์ อาทิ การน�ำตัวผู้ถูกกล่าวหาและพวกข้อหาจ้างวานฆ่า
เจ้าอาวาสวัดป่าตอสีเสียด จังหวัดอุดรธานี มาแถลงข่าวที่ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ๒๙ การน�ำผู้ต้องหาข้อหาท�ำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิต ไปท�ำแผนประกอบ
ค�ำรับสารภาพ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุร๓๐
ี การน�ำผูถ้ กู กล่าวหาวัย ๑๗ ปีทำ� แผนประกอบ
รับค�ำสารภาพข้อหาใช้อาวุธปืนท�ำร้ายผูอ้ นื่ ทีจ่ งั หวัดบึงกาฬ๓๑ การน�ำผูถ้ กู กล่าวหา
ข้อหาฆ่าข่มขืนเด็กหญิงอายุ ๙ ปี ไปแถลงข่าวและท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ
ทีจ่ งั หวัดนครพนม ๓๒ เป็นต้น

๒๘ ค�ำร้องที่ ๑๐/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๑/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๑๖๕/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๓๔๑/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๗๖/๒๕๕๘ ค�ำร้อง ๕๗๗/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๗๘/๒๕๕๘ ค�ำร้องที่ ๕๗๙/๒๕๕๘ ดู
รายละเอียดได้ที่ <http://hris.nhrc.or.th/nhrc/2015/Examine Complaint/xamine Complaint Progress List.aspx#/> (เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒๙ ดูรายละเอียดได้ที่ <http://morning-news.bectero.com/social-crime/28-Mar-2015/35877 >(เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
๓๐ ดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.truelife.com/detail/3349589>(เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
๓๑ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.thairath.co.th/content/541134>(เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม
๓๒ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.youtube.com/watch?v=1NenJYu_dM>(เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
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ส�ำหรับกรณีการด�ำเนินการกระบวนยุติธรรม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรือ่ ง ความผิดทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหาร ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรือ่ ง คดีทปี่ ระกอบด้วยการกระท�ำหลายอย่างเกีย่ วโยงกันให้อยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหาร
และฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะ
แต่การสงคราม ส่งผลให้พลเรือนต้องอยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหารในการกระท�ำความผิดในลักษณะความผิดต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ความผิดตามประกาศหรือค�ำสั่ง คสช. ความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารตามค�ำสั่งของ คสช. ความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน
เครือ่ งกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนัน้ ประมวลข้อมูลและสรุปสถานการณ์ในปี ๒๕๕๘ ได้ ดังนี้

ประเภท

๑. คดีทศี่ าลรับฟ้อง
- พิจารณาเสร็จ
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
๒. อยูร่ ะหว่างฝากขัง
๓. ส่งส�ำนวนคืน
รวม

จ�ำนวน (คดี)

๘๕
๕๒
๓๓
๔๕
๑๘
๑๔๘

โดยสถิติคดีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ของศาลทหารกรุ ง เทพ ๓๖ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๘ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารประกาศใช้
กฎอัยการศึก รวมมีคดีขอฝากขัง ๑๔๘ คดี
จ�ำนวนผูท้ ำ� ความผิด ๑๗๒ ราย ศาลรับฟ้อง
๘๕ คดี พิ จ ารณาเสร็ จ ๕๒ คดี และ
อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาอี ก ๓๓ คดี
นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างฝากขัง ๔๕ คดี
ส่งส�ำนวนคืน ๑๘ คดี ออกหมายจับ ๘๐ ราย
และออกหมายค้น ๒ ราย

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
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ข้อมูลสถิติคดีที่พลเรือนถูกด�ำเนินคดีในศาลทหาร ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘๓๓ พบว่า มีคดี
ทีพ่ ลเรือนถูกด�ำเนินคดีในศาลทหาร ๑,๔๐๘ คดี มีผตู้ อ้ งหาและจ�ำเลย ๑,๖๒๙ คน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นพลเรือนทีข่ นึ้ ศาลทหารกรุงเทพ ๒๐๘ คน
และศาลทหารอืน่ ๆ ดังนี้ ศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๓ จังหวัดขอนแก่น มีจำ� นวน ๑๕๘ คน ศาลมณฑลทหารบกที่ ๓๒ จังหวัดล�ำปาง
มีจำ� นวน ๑๕๘ คน และศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๑๑๕ คน เช่น การด�ำเนินคดีนกั ศึกษากลุม่ ดาวดิน จ�ำนวน ๑๔
คน ฐานฝ่าฝืนค�ำสัง่ คสช.๓๔ การด�ำเนินคดีกบั พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา นายสุรยิ นั สุจริตพลวงศ์ และนายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์
ข้อกล่าวหาหมิน่ สถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒๓๕ เป็นต้น

คสช. ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักร ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้การพิจารณาของศาลทหารในช่วงระยะเวลา
ดั ง กล่ า วเป็ น ศาลทหารในเวลาไม่ ป กติ จึ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะอุ ท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก า
ค�ำพิพากษาได้ แม้ว่าต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกไปแล้ว แต่คดี
ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุด
ถือเป็นคดีทเี่ กิดในเวลาไม่ปกติ ยังคงต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา

ศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชน <https://tlh2104.wordpress.com/2015/11/13/static-case-in-military-court/>(เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
ดูรายละเอียดได้ที่ <www.posttoday.com/politic/372913>(เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
ดูรายละเอียดได้ที่ <www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1445411585>(เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
น.ท.สุรชัย สรามเตะ ตุลาการพระธรรมนูญของศาลทหารกรุงเทพ, ดูรายละเอียดได้ที่ <www.thairath.co.th/content/491628,>(เข้าดู ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
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สถานการณ์การควบคุมตัวบุคคลมาสอบถามข้อมูลหรือให้ถ้อยค�ำ ตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงาน

รักษาความสงบเรียบร้อยมีอ�ำนาจเรียกตัวบุคคลเพื่อมาสอบถามข้อมูลหรือให้ถ้อยค�ำที่เป็นประโยชน์ และมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่
การควบคุมตัวดังกล่าวต้องควบคุมไว้ในสถานที่อื่นที่มิใช่สถานีต�ำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ�ำ และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะ
ที่เป็นผู้ต้องหามิได้ ซึ่งผลจากค�ำสั่งฉบับดังกล่าวท�ำให้มีการควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามที่ระบุในค�ำสั่งฉบับดังกล่าว
ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถทราบสถานที่ควบคุมตัวและไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ที่ไว้วางใจได้ เช่น กรณีนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าว
อาวุโสเครือเดอะเนชั่น ถูกทหารควบคุมตัวตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่ทราบสถานที่ควบคุมตัวและระยะเวลาควบคุมตัว
และไม่อนุญาตให้น�ำโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย๓๗ ต่อมา วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นายประวิตร ได้รับการปล่อย
ตัว ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑๓๘ หรือกรณีนายฐนกร ศิริไพบูลย์ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวจากบริษัทเอกชนย่านสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยถูกกล่าวกระท�ำความผิดตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการกระท�ำความความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยไม่สามารถทราบได้ว่านายฐนกรฯ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใด๓๙

ในอีกทางหนึ่ง รัฐได้มกี ารออกกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
หลายฉบับ และมาตรการอื่น เพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาที่ประชาชน
ได้รับผลกระทบจากความบกพร่องในกระบวนการยุติธรรม เช่น
พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย
แก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการปรับแก้เพือ่ กระจายอ�ำนาจ
ให้อนุกรรมการในระดับจังหวัดสามารถพิจารณาอนุมัติค�ำขอได้
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั สิทธิและความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมากขึ้น และได้ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เพือ่ ให้สถานีตำ� รวจทุกแห่งทัว่ ประเทศ เป็นจุดด�ำเนินการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน และได้จัดตั้ง
ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนครบทุกต�ำบลให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีต่ ามสถานที่
ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ๔๐

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย จากเดิม ๘ เรื่อง ประกอบด้วย การประกันตัว
ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล การตรวจพิสูจน์ ค่าพาหนะ
เดินทาง การคุม้ ครองช่วยเหลือให้ได้รบั ความปลอดภัย ความเสียหาย
ทีเ่ กิดจากการกระท�ำผิดอาญาและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามวัตถุประสงค์
กองทุน เพิม่ เติมเป็น ๑๐ เรือ่ ง โดยได้เพิม่ เติมการช่วยเหลือเยียวยา
ความเสียหายผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการ
รักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือในกรณีที่ถึงแก่ความตาย ค่าขาด
ประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงาน
ได้ตามปกติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึง่ ได้มกี ารก�ำหนดให้นำ� อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้กบั การขอปล่อยตัวชัว่ คราวได้ โดยในการอนุญาต
ให้ปล่อยชัว่ คราว เจ้าพนักงานซึง่ มีอำ� นาจสัง่ ให้ปล่อยชัว่ คราวหรือศาลจะก�ำหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับทีอ่ ยูห่ รือเงือ่ นไขอืน่ ใดให้ผถู้ กู ปล่อยชัว่ คราว
ปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ำกัดการเดินทางของ
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึง
สิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุ
สมควรประการอื่น
มีการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... การบังคับโทษปรับและการรอการลงโทษ
ให้สามารถรอการลงโทษส�ำหรับโทษปรับได้ รวมทั้งก�ำหนดให้ศาลอาจพิพากษาให้รอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษแก่ผู้กระท�ำความผิด
ที่เคยรับโทษจ�ำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ�ำคุกมาแล้วเกินกว่า ๕ ปี แล้วมากระท�ำความผิดอีก โดยความผิดครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งการพยายามปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ เป็นการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการต้องถูกกักขัง
แทนค่าปรับ โดยมีมาตรการเพิ่มขึ้นคือการรอการลงโทษปรับ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสบุคคลในการรอการก�ำหนดและรอการลงโทษส�ำหรับ
ผู้ที่เคยต้องโทษจ�ำคุกที่มิใช่ผู้กระท�ำผิดติดนิสัย
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
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ดูรายละเอียดได้ที่ <www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1442209461> (เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
ดูรายละเอียดได้ที่ <www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442324344> (เข้าดู ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)
ดูรายละเอียดได้ที่ <https://tlhr2014.wordpress.com/2015/12/11/thanakorn-force-to-disappear-statement/>
ดูรายละเอียดได้ที่ <www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/4597-2016-01-18-09-42-36> (สืบค้นเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙)
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๔

การประเมินสถานการณ์

การค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ยังพบว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการน�ำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน/การน�ำตัวไปท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ
โดยหลักแล้วบุคคลผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญา ย่อมได้รบั
การสั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ จ นกว่ า ศาลจะมี ค� ำ พิ พ ากษา
ตั ด สิ น ว่ า มี ค วามผิ ด และก่ อ นที่ จ ะมี ค� ำ พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด
แสดงว่าบุคคลใดกระท�ำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือน
ผูก้ ระท�ำความผิดมิได้ การน�ำตัวผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาไปชีท้ เี่ กิดเหตุ
ประกอบค�ำรับสารภาพ อาจจะจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการในกรณีคดี
ที่ไม่มีประจักษ์พยานและพยานหลักฐานที่หาได้โดยยาก จึงท�ำให้
ต้องหาพยานหรือเหตุแวดล้อมประกอบ รวมทั้งวัตถุพยานต่าง ๆ
เช่น อาวุธทีใ่ ช้ในการกระท�ำความผิด ซึง่ หากไม่นำ� ตัวผูต้ อ้ งหาไปชี้
ทีเ่ กิดเหตุกจ็ ะท�ำให้ไม่ได้พยานหลักฐานประกอบการพิสจู น์ทเี่ กิดเหตุ
เพื่อให้พบพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยในการน�ำตัวผู้ต้องหาไป
ชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพจะต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ต้องหา ป้องกันมิให้มีการกระท�ำที่เป็นการกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อมิให้กระทบต่อชื่อเสียงของผู้ต้องหาและบุคคลในครอบครัว
และต้องไม่กระท�ำให้เกิดลักษณะทีเ่ ป็นการประจาน และการแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชนอาจเป็นไปเพื่อป้องปรามบุคคลไม่ให้กระท�ำ
ความผิดและเป็นการกระตุน้ เตือนภัยให้สงั คมเกิดความระมัดระวัง
แต่ ไ ม่ จ� ำเป็ น ต้ องน�ำผู้ต ้องหาไปแถลงข่าวก็สามารถกระท�ำ ได้
แต่ ยั ง คงพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจยั ง คงมี ก ารน� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหา
มาตั้ ง โต๊ ะ แถลงข่ า วต่ อ สื่ อ มวลชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในลั ก ษณะที่
ไม่มกี ารปกปิดใบหน้า มีการให้ชอื่ -นามสกุลผูต้ อ้ งหา และมีการน�ำ
เสนอข่าวดังกล่าวในสื่อหลัก ซึ่งหากจะมีการแถลงถึงการจับกุม

ตัวหรือความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถด�ำเนิน
การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนได้โดยไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยใบหน้า
ของผู้ต้องหาได้ ส่วนกรณีการน�ำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปชี้
ที่ เ กิ ด เหตุ แม้ จ ะให้ ผู ้ ต ้ อ งหาใส่ เ สื้ อ เกราะและมี เ จ้ า หน้ า ที่
ของรัฐคอยให้ความคุม้ ครอง แต่กย็ งั คงมีความเสีย่ งต่อการถูกรุม
ประชาทัณฑ์ อีกทั้ง ในกรณีที่มีการน�ำตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบรู ณ์ ไปชีท้ เี่ กิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพ
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับแนวทางตามค�ำสัง่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่ ๘๕๕/๒๕๕๘ เรือ่ ง การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้ขา่ ว การแถลงข่าว
การให้สมั ภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสือ่ มวลชน และการจัดท�ำ
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ การกระท� ำ ดั ง กล่ า วเป็ น การกระท� ำ ที่
ส่งผลกระทบต่อผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย และญาติของผู้ต้องหา
หรื อ จ� ำ เลย ซึ่ ง สั ง คมจะเกิ ด ความไม่ ไ ว้ ว างใจต่ อ บุ ค คลนั้ น
รวมทั้งคนในครอบครัวของบุคคลนั้นด้วย เป็นการกระท�ำ
ที่กระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในการที่จะได้รับการ
สันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ และกระทบต่อเกียรติยศชือ่ เสียงด้วย
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ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชนมากที่สุด เมื่อเทียบกับสิทธิในด้านอื่น ๆ แม้จะมีจ�ำนวนน้อยกว่าปี ๒๕๕๗ ก็ตาม โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมกระท�ำการอันไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เป็นภาคี ในการเคารพ คุ้มครอง และท�ำให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยในการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ยังคงมีการด�ำเนินการที่อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว และยังคงเป็นสถานการณ์
ที่น่าห่วงใยที่รัฐควรที่จะตระหนักและให้ความส�ำคัญ ดังนี้
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ส�ำหรับกรณีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรือ่ ง
ความผิดทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระท�ำ
หลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารและประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรือ่ ง ให้ศาลทหารมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่
การสงคราม ให้พลเรือนอยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหารใน
การกระท�ำความผิดตามประกาศข้างต้นนัน้ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ วรรค ๑ ได้บญ
ั ญัติ
รับรองว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผย
และเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย มีอำ� นาจ มีความอิสระ และเป็นกลาง แต่โดยโครงสร้างของศาลทหาร
ได้กำ� หนดให้ศาลทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม๔๑ จ�ำนวน คุณสมบัติ พืน้ ความรูข้ องตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร ก็เป็นไป
ตามทีก่ ระทรวงกลาโหมก�ำหนด๔๒ ศาลทหารทีพ่ จิ ารณาคดีพลเรือนจะใช้ตลุ าการทหารเป็นองค์คณะเท่านัน้ ไม่มผี บู้ งั คับบัญชา
ทหารเข้าร่วมเป็นองค์คณะ๔๓ การแต่งตัง้ ตุลาการก็กำ� หนดให้กระท�ำโดยผูม้ อี ำ� นาจบังคับบัญชา หรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
กลาโหม๔๔ การที่องค์กรตุลาการมีความเชื่อมโยงกับทหารดังที่กล่าวมา อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง โดยเฉพาะเมื่อ คสช. ได้ประกาศให้คดีบางประเภทอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลทหาร มีผลให้พลเรือน
ต้ อ งถู ก พิ จ ารณาในศาลทหาร ซึ่ ง หากไม่ มี ป ระกาศ คสช. การกระท� ำ ความผิ ด ดั ง กล่ า วจะอยู ่ ใ นอ� ำ นาจพิ จ ารณา
ของศาลยุตธิ รรมทีเ่ ป็นอิสระและไม่เกีย่ วข้องกับฝ่ายบริหาร ประกอบกับ คสช. ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักร
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้การพิจารณาของศาลทหารในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ จึงไม่สามารถที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษาได้ แม้ว่าต่อมาได้มีการประกาศยกเลิก
กฎอัยการศึกไปแล้ว แต่คดีทเี่ กิดขึน้ ในช่วงทีม่ กี ารประกาศกฎอัยการศึก แล้วการพิจารณาคดียงั ไม่สนิ้ สุด ถือเป็นคดีทเี่ กิดในเวลา
ไม่ปกติ ยังคงต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา ซึง่ ขัดกับหลักการในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ ๑๔ วรรค ๕ ซึง่ ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพนั ธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
นอกจากนี้ ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอ�ำนาจเรียกตัวบุคคล
เพื่อมาสอบถามข้อมูลหรือให้ถ้อยค�ำที่เป็นประโยชน์ และมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่การควบคุมตัวดังกล่าว
ต้องควบคุมไว้ในสถานทีอ่ นื่ ทีม่ ใิ ช่สถานีตำ� รวจ ทีค่ มุ ขัง ทัณฑสถานหรือเรือนจ�ำ และจะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ ในลักษณะทีเ่ ป็น
ผู้ต้องหามิได้ ซึ่งผลจากค�ำสั่งฉบับดังกล่าวท�ำให้มีการควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามที่ระบุในค�ำสั่ง
ฉบับดังกล่าว โดยลักษณะการควบคุมหลายกรณีจะไม่สามารถทราบสถานทีค่ วบคุมตัวว่าคือทีใ่ ด ไม่สามารถติดต่อญาติหรือ
ผูท้ ไี่ ว้วางใจได้ และสามารถควบคุมตัวไปได้นานถึง ๗ วัน จึงท�ำให้การควบคุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถทีจ่ ะทราบ
ชะตากรรมของผูถ้ กู ควบคุมตัวได้ เป็นการเสีย่ งทีจ่ ะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนประการอืน่ และยังเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นไปตาม
หลักการในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ ทีไ่ ด้คมุ้ ครองสิทธิของผูถ้ กู จับหรือผูต้ อ้ งหาซึง่ ถูกควบคุม
ตัวหรือขังมีสิทธิในการขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการจับกุมและสถานที่
ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก สิทธิในการพบและปรึกษาทนาย สิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติ เป็นต้น ซึ่งสิทธิ
ดังกล่าวเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การรับรองและคุม้ ครองจากรัฐ และหลักการในกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๗ ได้ก�ำหนดว่า บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต�ำ่ ช้ามิได้ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้มคี วามเห็นทัว่ ไปที่ ๒๐ เกีย่ วกับ

๔๑
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๔๔
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พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๑
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๒๖ – ๒๙
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๓๐
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สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๗ ดังนี้ ในการอธิบายขัน้ ตอน
การคุม้ ครองการกระท�ำทีต่ อ้ งห้ามกระท�ำตามข้อ ๗ รัฐภาคีควรให้
ข้อมูลข่าวสารในรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการปกป้อง (Safeguard)
เพื่อคุ้มครองเป็นพิเศษแก่ผู้ท่ีด้อยโอกาส กฎ/ระเบียบสอบสวน
อย่างเป็นระบบ ค�ำสัง่ วิธกี าร แนวปฏิบตั ิ การจัดการสถานคุมขัง
และการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถู ก จั บ กุ ม คุ ม ขั ง หรื อ จ� ำ คุ ก เป็ น วิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทรมาน การปฏิบตั ทิ ที่ ารุณ การประกัน
การคุ้มครองผู้ถูกคุมขังอย่างมีประสิทธิภาพ ควรคุมขังผู้ถูกคุมขัง
ในสถานที่ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นสถานคุมขัง
และแจ้งให้ผู้นั้นทราบถึงชื่อและสถานที่ใช้คุมขัง ชื่อเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ มีการบันทึกในทะเบียนที่ให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงญาติ
และเพื่อนของผู้ถูกคุมขัง สามารถเข้าถึงได้ มีการบันทึกเวลาและสถานที่สอบสวนและชื่อของคนทุกคนในการสอบสวนนั้น
อันสามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการ ไม่ควรคุมขังในสถานที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้
รัฐภาคีควรประกันว่าสถานที่คุมขังใด ๆ ก็ตามจะไม่มีเครื่องมือที่ใช้การทรมานที่เป็นการลงโทษหรือการปฏิบัติที่ทารุณ
จ�ำเป็นต้องพร้อมให้แพทย์และทนายความเข้าถึงผูถ้ กู คุมขังได้และเป็นประจ�ำภายใต้การควบคุมอย่างเหมาะสมขณะทีด่ ำ� เนินการ
สอบสวน และควรให้สมาชิกของครอบครัวเข้าถึงได้๔๕ และข้อ ๑๔ การได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาล
จะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิด และหากเป็นกรณีที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด ๆ แก่บุคคลที่เจ้าพนักงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยเรียกตัวเพือ่ มาสอบถามข้อมูลหรือให้ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ และใช้อำ� นาจควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน
บุคคลดังกล่าวควรทีจ่ ะได้รบั การปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็นอย่างยิง่
อนึ่ง ประเด็นความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรมยังคงเป็นปัญหาที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน จะมีโอกาสในการเข้าถึงความยุตธิ รรมทีอ่ าจจะแตกต่างกัน เช่น ในเรือ่ งการประกันตัว การจ้าง
ทนายความ การได้รับโทษปรับ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท�ำให้รัฐมีความพยายามที่จะลดปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล�้ำ
และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี และยังให้ความส�ำคัญกับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจาก
ความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย เพื่อให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี ๒๕๕๘ รัฐได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เยียวยาผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความผิด
อาญาและจ�ำเลยที่ได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการแก้ไขเพื่อให้คณะอนุกรรมการ
ในระดับจังหวัดสามารถพิจารณาอนุมตั คิ ำ� ขอได้ รวมทัง้ ขอให้สถานีตำ� รวจเป็นจุดด�ำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา
แก่ประชาชน และได้จดั ตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนในทุกต�ำบล และยังได้มกี ารปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
ทีจ่ ะเข้าถึงกระบวนความยุตธิ รรม มีความสะดวก รวดเร็ว ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ ให้การช่วย
เหลือทางด้านการเงินแก่ประชาชนเพือ่ ใช้จา่ ยในการจ้างทนาย การประกันตัว การได้รบั การเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดจาก
การกระท�ำผิดอาญาหรือการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ก�ำหนดให้นำ� อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้กบั การขอปล่อยตัวชัว่ คราวได้ และมีการร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... การบังคับโทษปรับและการรอการลงโทษซึ่งเพิ่มกรณีการรอ
การลงโทษมาใช้กบั โทษปรับ เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ ฐี านะยากจนไม่ตอ้ งถูกกักขังแทนค่าปรับซึง่ เป็นการกระทบสิทธิของประชาชน
มากเกินกว่าวัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ จะเห็นได้วา่ รัฐมีความพยายามทีจ่ ะช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงความยุตธิ รรม
และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในกระบวนการยุตธิ รรม
๔๕ Human Rights Committee, General Comment 20, Article ๗ (Forty-fourth session, 1992), Compilation of General Comments and General Recommendations
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 (1994).
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๓.๒.๒
๑

การซ้อมทรมาน และการสูญหายโดยถูกบังคับ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ถู ก กระท� ำ ทรมานเป็นสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่ า งกายซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองตามหลั ก การในรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ ได้ก�ำหนด
หลักการว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และ
บุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะไม่ถกู กระท�ำทรมาน กติกา ICCPR ข้อ ๗ รับรองว่า
บุ ค คลจะถู ก ทรมาน หรื อ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ หรื อ การลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต�่ำช้ามิได้ และข้อ ๑๐ ข้อย่อยที่ ๑
ก�ำหนดให้บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติ
ด้ ว ยความมี ม นุ ษ ยธรรม และเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี แ ต่ ก� ำ เนิ ด ของ
ความเป็นมนุษย์ อนุสัญญา CAT ข้อ ๒ ก�ำหนดว่า ห้ามไม่ให้มีการ
ทรมานในรัฐภาคีในทุกสถานการณ์ ข้อ ๔ ก�ำหนดว่ารัฐต้องด�ำเนิน
การให้การกระท�ำทั้งหลายที่เป็นการทรมานเป็นความผิดภายใต้
กฎหมายอาญา นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR
ได้มีความเห็นทั่วไปฉบับที่ ๒๑ เกี่ยวกับข้อ ๑๐ แห่งกติกานี้ว่า
เมื่อรัฐท�ำให้บุคคลเสียอิสรภาพจึงมีหน้าที่ดูแลสภาพความเป็นอยู่
และสวัสดิภาพของบุคคลเหล่านั้น ผู้ถูกคุมขังต้องไม่ถูกท�ำให้มี
ความยากล�ำบากอืน่ ใดมากกว่าการถูกจ�ำกัดอิสรภาพ และอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ๔๖ ข้อ ๗ ข้อย่อยที่ ๑ ก�ำหนดให้รัฐภาคีแต่ละ
รัฐต้องก�ำหนดให้การกระท�ำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
เป็นความผิดทีล่ งโทษได้ โดยมีบทลงโทษทีเ่ หมาะสม และโดยค�ำนึง
ถึงความร้ายแรงอย่างยิ่งของความผิดดังกล่าว
๒ สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา CAT ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในการผลักดันให้มีการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้ ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จัดอบรมและหลักสูตรการฝึก
อบรมตามอนุสัญญาฉบับนี้ น�ำหลักการเกี่ยวกับการป้องกันการทรมานมาไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
ที่อยู่ในส่วนแผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีกิจกรรม เช่น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและประชาชน สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และด�ำเนินการเพือ่ ปรับปรุงสถานการณ์ภาคใต้เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คง ก�ำหนดนิยามของ “การทรมาน”
ในประมวลกฎหมายอาญา ออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิดอาญา แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
CAT ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบร้องเรียนเรื่องการทรมานภายในประเทศให้เป็นกลางและเป็นอิสระภายในปี ๒๕๖๑๔๗ นอกจากนี้
๔๖ UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No.21 Article10 (Humane Treatment of Persons Deprived of Their Liberty), 10 เมษายน ๒๕๓๕ ดูราย
ละเอียดได้ที่ <www.refworld.org/docid/453883fb11.html> (เข้าดู ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙)
๔๗ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ๒๕๕๖, แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๗-๒๕๖๑) หน้า ๓๗-๓๘
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แผนดังกล่าวในส่วนแผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ได้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสภาพเรือนจ�ำ การขยาย
สาธารณูปโภคต่าง ๆ การส่งเสริมการปฏิบัติต่อจ�ำเลยโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปรับแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
๔๘
พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยที่ยังมิได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....
และยังไม่มกี ารแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกีย่ วกับค�ำนิยามการทรมาน อาจกล่าวได้วา่ กฎหมายภายในของประเทศไทยไม่มบี ทบัญญัติ
ความผิดฐานการกระท�ำทรมานที่สอดคล้องกับอนุสัญญา CAT

กสม. เคยมี ข ้ อ เสนอแนะไปยั ง รั ฐ บาลขอให้ ท บทวนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษด้ า นความมั่ น คงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยให้ใช้อย่างจ�ำกัดเท่าที่จ�ำเป็น เมื่อใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใด หากสถานการณ์ดีขึ้นควรยกเลิกการใช้กฎหมายความมั่นคง
ฉบับดังกล่าว แล้วใช้กฎหมายที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด๔๙

ส� ำ หรั บ การป้ อ งกั น และการคุ ้ ม ครองบุ ค คล
จากการถูกกระท�ำทรมานในสถานทีท่ ที่ ำ� ให้บคุ คล
เสือ่ มเสียอิสรภาพนัน้ การบริหารจัดการเรือนจ�ำ
และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู คุมขังภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกรมราชทัณฑ์ได้มพี ระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็ น กฎหมายหลั ก ซึ่ ง พบว่ า
มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ เ ปิ ด โอกาสให้
ผู้ถูกคุมขังถูกกระท�ำทรมาน เช่น ก�ำหนดให้ใช้
การขั ง เดี่ ย วเเละการขั ง ห้ อ งมื ด โดยความ
เห็นชอบของแพทย์ และเฆี่ยนในความควบคุม
ของแพทย์ เ ป็ น บทลงโทษแก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่

๕๐
ท� ำ ผิ ด วิ นั ย ซึ่ ง แม้ ใ นทางปฏิ บั ติ ก รมราชทั ณ ฑ์ ก็ ไ ด้ ย กเลิ ก การลงโทษ
๕๑
๕๒
โดยการขั ง ห้ อ งมื ด และการเฆี่ ย น แล้ ว แต่ ยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
โทษดั ง กล่ า วในกฎหมายและอี ก ทั้ ง เนื้ อ หาบางประการไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง และข้ อ ก� ำ หนดของ
สหประชาชาติส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการ
ที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง (Bangkok Rules) ที่ประเทศไทย
ได้รับรอง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอยู่ระหว่างร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
ซึ่ ง ได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ
และข้อก�ำหนดกรุงเทพมากขึ้น ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่าง
๕๓
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ กสม. ได้ด�ำเนินการโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานีต�ำรวจและเรือนจ�ำ มีสถานี
ต�ำรวจที่เข้ารับการตรวจเยี่ยม ๑๖ แห่ง และมีเรือนจ�ำที่เข้ารับการตรวจเยี่ยม ๑๘ แห่ง ข้อค้นพบจากโครงการดังกล่าว คือ ในส่วนของ
สถานีต�ำรวจ พบว่า สถานีต�ำรวจส่วนใหญ่มีการแยกห้องควบคุมตัวระหว่างหญิงกับชาย และระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ สภาพทางกายภาพ
โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นบางแห่งที่ห้องควบคุมผู้ต้องหามีสภาพทรุดโทรมหรือสะอาดไม่เพียงพอ

๔๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔–๔๕
๔๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ เล่ม ๑ ระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗, เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธ
ศักราช ๒๔๕๗ พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๒๐-๒๓
๕๐ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๗๙ มาตรา ๓๕ (๖) (๗) และ (๘)
๕๑ กรมราชทัณฑ์มีนโยบายยกเลิกการใช้ห้องมืดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
๕๒ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑ เรื่องการลงโทษเฆี่ยน พ.ศ. ๒๔๘๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๘
๕๓ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... ดูรายละเอียดได้ที่<www.cabinet.soc.go.th>
(เข้าดู ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙)
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นับแต่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อมีการรัฐประหารและประกาศใช้
พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พบว่า บทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวท�ำให้บคุ คลโดยเฉพาะทีต่ อ้ งสงสัยได้กระท�ำ
การที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำด้วยการทรมาน กล่าวคือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ มาตรา ๑๕ ทวิ
ให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงกักตัวบุคคลทีม่ เี หตุควรสงสัยเพือ่ สอบถามได้เป็นเวลา ๗ วัน โดยไม่ตอ้ งขอหมายจับจากศาล พระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถควบคุมตัวบุคคลได้ ๗ วัน อาจขอขยายเวลาได้ครัง้ ละ ๗ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ถูก
ควบคุมตัว เช่น การได้รับการเยี่ยมจากญาติหรือปรึกษาทนายความ เป็นต้น

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กรณีผู้ต้องหาเจ็บป่วยมีการให้การรักษาเบื้องต้นด้วยยาสามัญ ในส่วนของการตรวจเยี่ยมเรือนจ�ำพบว่าเรือนจ�ำส่วนใหญ่มีสภาพแออัด
เรือนจ�ำบางแห่งมีสภาพเก่าและคับแคบ ไม่สามารถแยกผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีออกจากนักโทษเด็ดขาด๕๔ ด้านสภาพความแออัดอาจ
พิจารณาได้จากจ�ำนวนผู้ต้องขังในปัจจุบันที่อยู่ในความควบคุมซึ่งมีประมาณ ๒๕๗,๘๔๗ คน เป็นชาย ๒๒๐,๖๓๙ คน เป็นหญิง ๓๗,๒๐๘
คน ในขณะที่ความจุมาตรฐานของเรือนจ�ำทั่วประเทศมี ๑๐๙,๔๓๐๕๕ คน ท�ำให้มีผู้ต้องขังเกินความจุอยู่จ�ำนวน ๑๔๘,๔๑๗ คน๕๖
๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๘
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานบุคคล จ�ำนวน ๗ ค�ำร้อง๕๗ ในจ�ำนวนนี้เป็นเรื่องที่กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๕ เรื่อง และโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ จ�ำนวน ๒ เรื่อง ปี ๒๕๕๗ กสม. ได้รับค�ำร้องเรียนเรื่องนี้ ๑๐ ค�ำร้อง เป็นค�ำร้องที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำนวน ๕ เรื่อง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ๕ เรื่อง๕๘ และระหว่างปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ (ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)
ได้รับค�ำร้องเรียน จ�ำนวน ๘๘ ค�ำร้อง เป็นค�ำร้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๖๘ ค�ำร้อง เป็นค�ำร้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น
๒๐ ค�ำร้อง๕๙ จากการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พบว่ามีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ กระท�ำทรมานและมีการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมต่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องขังในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการปิดล้อม ตรวจค้น การจับกุมตัวและ
การเชิญตัว การควบคุมตัว และการสอบสวนหรือการซักถาม๖๐ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในด้านการติดตามค้นหาบุคคลทีถ่ กู บังคับให้สญ
ู หาย เช่น
กรณีนายพอละจี (บิลลี่) รักจงเจริญ และนายสมชาย นีละไพจิตร
ซึ่งสูญหายไปโดยไม่ทราบชะตากรรมและอาจมีความเกี่ยวข้อง
กับการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน
แต่อย่างใด อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) และมีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... โดยร่างฉบับนี้จะต้อง
น�ำเข้าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณา
และให้การรับรอง ก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นความพยายามในการจัดท�ำร่าง และผลักดันการออกกฎหมาย โดยการริเริ่มของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
นักวิชาการ และรัฐบาล (โดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยก�ำหนดให้มีการร่างกฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนด
ให้ทั้งการทรมานและการอุ้มหายเป็นความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษที่เหมาะสมต่อความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด โดยการทรมาน
และการบังคับให้สูญหายเป็นการกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่ยุยง ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
๕๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารถอดบทเรียนโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานีต�ำรวจและเรือนจ�ำ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙
หน้า ๑๕ – ๑๖
๕๕ สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ, กรมราชทัณฑ์, ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕๖ ส่วนมาตรการควบคุมผูต้ อ้ งขัง ส�ำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ อ้างถึงใน ธานี วรภัทร์, วิกฤติราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา, ๒๕๕๔, หน้า ๑๕
๕๗ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน: ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ดูรายละเอียดได้ที่ <http://hris.nhrc.
or.th/> (เข้าดู ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๕๘ เรื่องเดียวกัน
๕๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม
๑ ระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗, เรือ่ ง การอนุวตั กิ ฎหมายไทยตามอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี, หน้า
๑๐๕
๖๐ ๑) ค�ำร้องที่ ๑๔/๒๕๕๒ ตามค�ำร้องสรุปว่า เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรหนองจิก ได้ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในต�ำบลโปโละปุโย อ�ำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี และจับกุมผู้เสียหายกับพวกรวมสามคนไปควบคุมและสอบสวนที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สอบสวนได้บังคับให้ดื่มน�้ำคล้ายน�้ำมัน ท�ำให้เกิดอาการปวดท้อง
อย่างรุนแรง ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ต่อมา ถูกสอบสวนอีกครั้งตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ ถึง ๐๓.๐ น. รวมเป็นเวลา ๑๐ ชั่วโมง โดยไม่ได้พัก
๒) ค�ำร้องที่ ๒๑๔/๒๕๕๓ ตามค�ำร้องสรุปว่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับและควบคุมตัวไปไว้ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ได้ถูกเจ้าหน้าที่ท�ำการสอบสวนในห้องที่
มีอุณหภูมิเย็น และเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระดาษม้วนแล้วฟาดที่ศีรษะ มีรอยฟกช�้ำที่บริเวณข้อมือ และถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าหากไม่รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบจะถูกท�ำร้ายร่างกาย
๓) ค�ำร้องที่ ๒๓๖/๒๕๕๘ ตามค�ำร้องสรุปว่า ผู้เสียหายผู้ต้องขังคดีระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ร้องเรียนต่อ กสม. ผ่านเรือนจ�ำซึ่งตนถูกคุมขัง
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ว่า ก่อนถูกด�ำเนินคดี ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมตัวในที่สาธารณะ และถูกน�ำตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและถูกซ้อมทรมานร่างกายโดยการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าตาม
ร่างกาย ใช้ถุงด�ำคลุมศีรษะและรัดที่ล�ำคอเพื่อให้ผู้เสียหายขาดอากาศหายใจ รวมทั้งถูกบังคับข่มขู่ให้ผู้เสียหายท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพในความผิดที่ถูกจับกุม
๔) ค�ำร้องที่ ๔๖๑/๒๕๕๘ ตามค�ำร้องสรุปว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมตัวเพื่อด�ำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งในการจับกุมผู้เสียหายไม่ได้ขัดขืนแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้น�ำตัวผู้เสียหายไปยังที่ท�ำการ และร่วมกันท�ำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วยการเตะบริเวณล�ำตัวหลายครั้ง และใช้ไฟฟ้าช็อตตามร่างกาย
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ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ น�ำหลักการด้าน
สิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีที่ประเทศไทย
พึงน�ำมาแก้ไขกฎหมายในประเทศให้สอดคล้อง
ตามอนุสญ
ั ญาส�ำคัญ ๒ ฉบับ คือ อนุสญ
ั ญาต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่น
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)
และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ (CED)
โดยมีการก�ำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับหลัก
สากลต่าง ๆ อาทิ (๑) การห้ามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหายโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะ
เป็นสถานการณ์สงคราม สถานการณ์ฉุกเฉินและ
สถานการณ์ความไม่มั่นคง (๒) การก�ำหนดให้เป็น
ความผิดทางอาญาและมีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมกับ
ความร้ายแรงของการกระท�ำความผิดโทษตั้งแต่
๕-๑๕ ปี ส่วนในกรณีผู้ถูกทรมานเสียชีวิต ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุก ๑๕-๓๐ ปี หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
โดยก�ำหนดนิยามของความผิดทั้งสองสอดคล้อง
กั บ หลั ก การสากล (๓) การก� ำ หนดบทลงโทษ
เจ้าหน้าที่ที่ยุยง ยินยอมหรือรู้เห็นในฐานะผู้บังคับ
บัญชาในข้อหาดังกล่าวต้องรับผิดร่วมด้วย (๔) การ
ก�ำหนดมาตรการป้องกันการทรมานและอุ้มหาย
โดยเฉพาะก� ำ หนดข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม ตั ว
บุคคลในสถานที่ควบคุมตัว ห้ามการควบคุมตัว
ลับ (๕) การจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
และรับเรื่องร้องเรียน และอื่น ๆ ทั้งนี้ กสม.
ยังเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดความ
สมบู ร ณ์ ใ นบางส่ ว น ซึ่ ง อาจจะมี ป ั ญ หาในทาง
ปฏิบัติ เช่น การขาดความเป็นอิสระที่แท้จริงของ
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ความเชี่ยวชาญ
ของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของญาติและ
ผู้เสียหาย ช่องทางการช่วยเหลือญาติและเหยื่อ
รวมทัง้ การเยียวยาด้านจิตใจและการคุม้ ครองพยาน
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เห็ น สมควรให้ รั ฐ บาลไทยเร่ ง
พิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และด�ำเนิน
การให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย พร้ อ มทั้ ง แก้ ไ ข
ปรั บ เปลี่ ย นกฎหมาย หรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ
ต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาระหว่ า ง
ประเทศที่ ไ ทยลงนามหรื อ เป็ น รั ฐ ภาคี รวม
ทั้ ง การให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งกฎหมายฉบั บ นี้ ต ่ อ เจ้ า
หน้ า ที่ ข องรั ฐ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ

ป้องกันทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับอย่างแท้จริง การก�ำหนด
การทรมานและการอุ ้ ม หายเป็ น ความผิ ด อาญาเป็ น กรอบทางกฎหมาย
เป็นความก้าวหน้าที่ส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยืนยันกับประชาคม
ระหว่างประเทศว่า “การทรมานและการบังคับให้สญ
ู หายเป็นการกระท�ำทีห่ า้ ม
โดยเด็ดขาดและผิดกฎหมายอาญา” ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ และประเทศไทย
ก็จะต้องจัดให้มีแนวทางน�ำกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจะสะท้อนให้เห็นว่า บัดนี้ ประเทศไทยมุ่งมั่นในการต่อต้านการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย และด�ำเนินการให้มีการสอบสวนและคลี่คลายคดี
ทีย่ งั หาตัวผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษมิได้ โดยร่างฉบับนีย้ งั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ในส่วนการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง พบว่ามีการเสียชีวติ ของผูต้ อ้ งหาว่ากระท�ำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อมา หน่วยงานที่ควบคุมผู้ต้องหาได้ต้ังคณะกรรมการ
๖๑
สอบสวนข้อเท็จจริงในเรือ่ งนี้ ซึง่ ชีแ้ จงว่า สถานทีท่ ใี่ ช้คมุ ขังดัดแปลงมาจาก
ที่ท�ำการหน่วยงานทหาร ใช้ระบบการขังเดี่ยว ในห้องคุมขังมีลักษณะปิดทึบ
ทั้งสี่ด้าน มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการสอบสวนข้างต้น ไม่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับองค์ประกอบและการประกันความเป็นอิสระของคณะกรรมการฯ
จึงไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐
ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารชั น สู ต รพลิ ก ศพโดยพนั ก งานสอบสวน ร่ ว มกั บ แพทย์
ทางนิติเวชศาสตร์ พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครอง
สถานการณ์ ด ้ า นผู ้ อ พยพและผู ้ ลี้ ภั ย ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้
ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมขึ้น และเป็นเหตุให้ขบวนการค้ามนุษย์
ทิ้งเรือซึ่งมีกลุ่มบุคคลโดยสารมาด้วยจ�ำนวนมากกลางทะเล โดยรัฐบาล
แสดงท่าทีในทางลบต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวในการขึ้นมายังชายฝั่งประเทศไทย
อีกทั้งในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ส่งกลับกลุ่มบุคคล
ที่เป็นผู้ลี้ภัยไปยังประเทศต้นทาง แม้มีแนวโน้มว่าพวกเขาเหล่านั้นเสี่ยง
ที่จะถูกคุกคาม หรือมีภัยจากการประหัตประหาร

๖๑ กรมราชทัณฑ์, แถลงข่าวกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ผู้ต้องขังเสียชีวิต (๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) และกรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตในขณะถูกคุมขัง, ๙ พฤศจิกายน ๕๘
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บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๓.๒.๓
๑

โทษประหารชีวิต
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต /สิ ท ธิ ข องการมี ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ

แห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ รวมทัง้ มาตรฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ ก�ำหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ก�ำหนดว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาที่ ช นชาวไทยเคยได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามประเพณี ก ารปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู ่ แ ล้ ว ย่ อ มได้ รั บ
การคุม้ ครอง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๓ ก�ำหนดว่า คนทุกคน
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ชี วิ ต และกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและ
สิทธิทางการเมือง ข้อ ๖ ข้อย่อยที่ ๒ ก�ำหนดให้ประเทศที่ยังมิได้ยกเลิก
โทษประหารชี วิ ต อาจลงโทษประหารชี วิ ต ได้ เ ฉพาะคดี อุ ก ฉกรรจ์ ที่ สุ ด
(The most serious crime) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระท�ำความผิด
ข้อย่อยที่ ๔ บุคคลใดต้องค�ำพิพากษาประหารชีวิต ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษ
หรือลดหย่อนผ่อนโทษตามค�ำพิพากษา และข้อย่อยที่ ๕ บุคคลอายุต�่ำกว่า
สิบแปดปีที่กระท�ำความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตไม่ได้ และจะด�ำเนินการ
ประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภ์ไม่ได้
๒

สถานการณ์ทั่วไป

สถานการณ์โทษประหารชีวิตในประเทศไทยสามารถพิจารณาจากความคิดเห็นของสังคมต่อโทษประหารชีวิต กฎหมายที่ก�ำหนดโทษประหาร
ชีวิต แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถิติโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ดังนี้
๒.๑ ความคิดเห็นของสังคมต่อโทษประหารชีวิต

การประหารชีวิตผู้กระท�ำผิดในอดีตมักเกิดจากแนวคิดของวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เน้นการแก้แค้นทดแทนเป็นส�ำคัญ อันส่งผลให้
การประหารชีวติ มีรปู แบบทีโ่ หดร้ายทารุณ เนือ่ งจากต้องการให้ผกู้ ระท�ำผิดได้รบั โทษทีส่ าสมกับโทษทัณฑ์ทไี่ ด้กระท�ำไว้กบั เหยือ่ อาชญากรรม
หากแต่เมือ่ สังคมพัฒนามากขึน้ แนวคิดของการใช้โทษประหารชีวติ เพือ่ แก้แค้นทดแทนได้ลดน้อยลง โดยการใช้โทษประหารชีวติ มีวตั ถุประสงค์
ที่ส�ำคัญนอกเหนือจากการแก้แค้นทดแทน คือ การป้องปรามสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรรม การข่มขวัญยับยั้งผู้ที่คิดจะกระท�ำผิด ซึ่งเป็น
ทัง้ การข่มขวัญยับยัง้ เฉพาะบุคคล และการข่มขวัญยับยัง้ ทัว่ ไป ท�ำให้สงั คมเกิดความเกรงกลัวต่อการกระท�ำผิด หรือการประกอบอาชญากรรม
นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการใช้โทษประหารชีวิต คือ การตัดโอกาสผู้กระท�ำผิดออกจากสังคม อันเป็น
การท�ำให้อาชญากรหรือผูก้ ระท�ำผิดไม่มโี อกาสทีจ่ ะกระท�ำผิดในสังคมได้อกี ต่อไป แต่ปจั จุบนั แนวคิดในการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดทีส่ ำ� คัญ คือ
การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เนือ่ งจากมีความเชือ่ ต่อสาเหตุในการกระท�ำผิดตามหลักปฏิฐานนิยม (Positive School) ทีเ่ ชือ่ ว่าทุกคนเกิดมาเปรียบ
เสมือนผ้าขาวทีบ่ ริสทุ ธิห์ ากแต่ตอ้ งกระท�ำผิดเพราะสภาพแวดล้อมบีบบังคับให้ตอ้ งกระท�ำผิด อันน�ำไปสูแ่ นวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด
ที่เน้นการแก้ไขฟื้นฟู เพราะเห็นว่าผู้ที่กระท�ำผิดไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นอาชญากรโดยก�ำเนิด หากแต่ต้องเป็นอาชญากรหรือกระท�ำผิดเนื่องจาก
การถูกสภาพแวดล้อมรอบตัวที่บีบบังคับ หรือหล่อหลอมให้ต้องประกอบอาชญากรรม ดังนั้น ผู้กระท�ำผิดจึงควรได้รับโอกาสในการบ�ำบัด
แก้ไขฟื้นฟู เพื่อให้สามารถกลับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป ๖๒
๖๒ รายงานการศึกษา เรื่อง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๕๕๗ น. ๑๕๒ – ๑๕๓
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

โทษประหารชีวิตส่วนใหญ่ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
ในฐานความผิดที่หลากหลาย เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เป็นต้น และบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายอืน่ เช่น พระราชบัญญัตยิ าเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดบางประการ
ต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้น

๒.๓ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเทศไทยได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๖ ข้อย่อยที่ ๕ มาตัง้ แต่ ปี ๒๕๔๖
โดยมาตรา ๑๘ ประมวลกฎหมายอาญา ห้ามมิให้ลงโทษประหารชีวติ
ในเด็กอายุตำ�่ กว่าสิบแปดปี โดยให้เปลีย่ นเป็นโทษจ�ำคุกห้าสิบปี๖๓
และในปี ๒๕๕๐ ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๒๔๗ ก�ำหนดให้หญิงที่ต้องโทษประหารชีวิต
หากมีครรภ์อยูใ่ ห้รอจนกว่าจะพ้นก�ำหนดสามปีนบั แต่คลอดบุตรแล้ว
และให้ลดโทษจากประหารชีวติ เป็นจ�ำคุกตลอดชีวติ ๖๔ ต่อมา ได้นำ�
หลักการเรือ่ งสิทธิในชีวติ /สิทธิของการมีชวี ติ อยูม่ าก�ำหนดไว้ในแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖) โดยก�ำหนด
ตัวชี้วัดให้กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตได้เข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภาให้มีการยกเลิกเป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต๖๕ และแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ในส่วนของ
แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุตธิ รรมได้กำ� หนดข้อเสนอแนะ

เชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงโทษประหาร
ชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต๖๖
๒.๔ รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)

ภายหลังจากการน�ำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์ต่อคณะ
ท�ำงาน UPR เมือ่ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้รบั ข้อเสนอ
แนะด้านสิทธิมนุษยชนจากกระบวนการ UPR จ�ำนวน ๑๗๒ ข้อ
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕
ให้ ค� ำ รั บ รองข้ อ เสนอแนะด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทย
ได้รับจ�ำนวน ๑๓๔ ข้อ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน
ที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติให้ค�ำรับรองมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทษ
ประหารชีวิตที่เสนอโดยประเทศต่าง ๆ เช่น ให้ย้ายการกระท�ำผิด
ที่ไม่ใช่ความรุนแรงออกจากกลุ่มที่ต้องโทษประหารชีวิต ให้ออก
กฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การแห่งชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุษยชน และทบทวนการใช้โทษประหาร
ชีวิตส�ำหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การเปลี่ยนโทษ
ประหารชีวิตเป็นโทษอื่น ให้ระงับการใช้โทษประหารชีวิตโดยเร็ว
ทีส่ ดุ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ในทีส่ ดุ ระงับการใช้โทษ
ประหารชีวิตโดยทันที เพื่อน�ำไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต
โดยสมบู ร ณ์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน ให้หนั กลับไปสูก่ ารระงับการบังคับโทษประหารชีวติ
ในทางปฏิบตั ิ และเสริมสร้างการหารือสาธารณะทีจ่ ำ� เป็นในเรือ่ งนี้
เพื่ อ เป็ น ขั้ น แรกที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต ในที่ สุ ด
ให้ระงับการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในทุกกรณีและยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตในที่สุด ทบทวนการใช้โทษประหารชีวิต และยกเลิก
โทษประหารชีวติ โดยสิน้ เชิง แม้ในกรณีความผิดร้ายแรง เป็นต้น๖๗
๒.๕ สถิติโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์รายงานว่า ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๘
มีนกั โทษเด็ดขาดประหารชีวติ ๗๘๒ คน ได้รบั พระราชทานอภัยโทษ
ลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต เป็นจ�ำคุก ๙๓ คน๖๘
ถูกยกฎีกาได้บังคับโทษโดยการประหารชีวิต ๒ คนในปี ๒๕๕๒๖๙
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในทางปฏิ บั ติ ป ระเทศไทยไม่ ไ ด้ ใ ช้ ก ารลงโทษ
ด้วยการประหารชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว ยกเว้นนักโทษประหาร
ชีวิตคดียาเสพติด ๒ รายในปี ๒๕๕๒ เท่านั้น หลังจากนั้นตั้งแต่
ปี ๒๕๕๓ จนถึปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตนักโทษ
อีกเลย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๖๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๔ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๖๕ บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย น. ๓๓,น.๗๗
๖๖ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กันยายน ๒๕๕๖ น.๓๘
๖๗ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เอกสารทางวิชาการ ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตยังจ�ำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่” น.๓ - น.๗
๖๘ สถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตที่ยื่นฎีกา และได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเป็นการลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต ระหว่างปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘
มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๓ คน โดยจ�ำแนกเป็นจ�ำนวนในปีต่าง ได้แก่ ปี ๒๕๔๗ (๒ คน) ปี ๒๕๔๘ (๔ คน) ปี ๒๕๔๙ (๘ คน) ปี ๒๕๕๐ (๕ คน) ปี ๒๕๕๑ (๑ คน) ปี ๒๕๕๒ (๔ คน) ปี ๒๕๕๓
(๗ คน) ปี ๒๕๕๔ (๑๘ คน) ปี ๒๕๕๕ (ไม่มี) ปี ๒๕๕๖ (๕ คน) ปี ๒๕๕๗ (๕ คน) และปี ๒๕๔๘ (๓๔ คน)
๖๙ จากหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๖.๔/๘๔๒๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งข้อมูลนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต, โดย กรมราชทัณฑ์, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์.
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บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๒.๒ กฎหมายที่ก�ำหนดโทษประหารชีวิต

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต
ปี

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
รวม

ชาย

หญิง

รวม

บังคับโทษ

๒๖
๓๘
๗๒
๓๙
๔๕
๕๘
๔๗
๒๘
๓๒
๑๓๕
๑๒๖
๘๑

๓
๓
๓
๒
๓
๙
๒
๑
๒
๑๒
๑๐
๕

๒๙
๔๑
๗๕
๔๑
๔๘
๖๗
๔๙
๒๙
๓๔
๑๔๗
๑๓๖
๘๖

๒
-

๗๒๗

๕๕

๗๘๒

๒

หมายเหตุ

ได้รับบังคับโทษโดยการประหารชีวิต

ที่มา: กรมราชทัณฑ์ (มีนาคม ๒๕๕๙)

จากสถิติข้างต้น พบว่ามีนักโทษเด็ดขาดถูกประหารชีวิตเพียง ๒ ราย ซึ่งคดีถูกยกฎีกาและถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยา เมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒๗๐ ส่วนนักโทษประหารชีวติ อืน่ แม้ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวติ ก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ไิ ม่ได้ถกู ลงโทษประหารชีวติ
๒.๖ ความเห็นของ กสม. ต่อโทษประหารชีวิต

กสม. ได้ จั ด ท� ำ รายงานผลการพิ จ ารณาเพื่ อ เสนอแนะนโยบายหรื อ ข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เรื่ อ ง โทษประหารชี วิ ต และ
หลักสิทธิมนุษยชน๗๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
		 (๑) การรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตว่าไม่ได้ช่วยลดหรือป้องปรามการก่ออาชญากรรม
ในทุกกรณี
		 (๒) การปรับปรุงระบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้ระยะเวลาด�ำเนินการแต่ละคดีไม่นานนัก
		 (๓) การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ซึ่งมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตภายในปี ๒๕๖๑
		 (๔) การลงมติ “เห็นชอบ”การสนับสนุนข้อมติเกี่ยวกับการพักการใช้โทษประหารชีวิตในการประชุมสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
		 (๕) การเร่งปฏิรูประบบเรือนจ�ำให้สามารถรองรับนักโทษประหารชีวิต หากมีการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต
		 (๖) การมีมาตรการและเงือ่ นไขทดแทนเมือ่ มีการยกเลิกโทษประหารชีวติ ซึง่ มาตรการทดแทนดังกล่าวอาจเป็นการเปลีย่ นโทษประหาร
ชีวติ เป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ โดยให้มรี ะยะเวลาการจ�ำคุกไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าถึงสามสิบปี และนักโทษเหล่านีม้ สี ทิ ธิยนื่ ถวายฎีกาขอพระราชทาน
อภัยโทษได้ตามกลไกที่กฎหมายก�ำหนด
		 (๗) การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราที่มีโทษประหารชีวิตบางฐานความผิดก่อน โดยเฉพาะฐานความ
ผิดที่ผู้กระท�ำความผิดไม่ได้มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของผู้เสียหายหรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น เช่น มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙
มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๒ มาตรา ๓๑๓ และมาตรา ๓๑๔ เป็นต้น
๗๐ ผู้จัดการ (ออนไลน์), ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.manager.co.th/crime/ViewNews.aspx?NewsID= 952000107174> (เข้าดู ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
๗๑ รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

		 (๘) การไม่ก�ำหนดให้มีโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมาย ในกรณีที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาข้อเสนอแนะฯ ของ กสม. แล้วมีความเห็นและเสนอต่อส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ว่ากระทรวงยุติธรรมควรด�ำเนินการใน ๓ ด้าน คือ (๑) การศึกษาวิจัย ควรมีการด�ำเนินกระบวนการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนเป็นระบบ
เพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตทั้งหมดว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้ง
ผลของโทษประหารชีวิตในแง่ของการป้องปรามยับยั้งการกระท�ำความผิดนั้นมีมากน้อยเพียงใด (๒) การจัดท�ำประชามติ ควรด�ำเนินการ
จัดท�ำประชามติ หลังจากที่มีการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กับโทษประหารชีวิตและผลการวิจัยข้างต้น และ (๓) การเตรียมความพร้อมเเละ การพัฒนามาตรการทดแทน กรณีมีการยกเลิก
โทษประหารชีวิตสืบเนื่องจากการด�ำเนินการด้านการศึกษาวิจัยและด้านการจัดท�ำประชามติ กระทรวงยุติธรรมควรมีการด�ำเนิน
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิก
โทษประหารชีวิต เช่น การทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันว่ามีฐานความผิดใดที่มีโทษประหารชีวิตเพียงอย่างเดียว
และด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายเพือ่ ให้ทางเลือกเพิม่ เติมนอกเหนือจากโทษประหารชีวติ เป็นการจ�ำคุกตลอดชีวติ เป็นต้น การพัฒนามาตรการ
ทดแทนกรณีมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต เช่น เรือนจ�ำต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้
มาตรการทางเลือกในการลงโทษ เช่น การควบคุมผูก้ ระท�ำความผิดด้วยอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์ กลไกการบ�ำบัด ฟืน้ ฟู และพัฒนาพฤตินสิ ยั
ผูต้ อ้ งขังระหว่างอยูใ่ นเรือนจ�ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่สงั คมได้วา่ ผูพ้ น้ โทษทีผ่ า่ นกระบวนการดังกล่าวจะไม่หวนกลับไป
กระท�ำผิดซ�้ำอีก รวมทั้งส�ำรวจทัศนคติและความรู้สึกของประชาชนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
โทษประหารชีวิต และความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย๗๒
๓

สถานการณ์ในปี ๒๕๕๘

สถานการณ์โทษประหารในปี ๒๕๕๘ พิจารณาจากสถิตินักโทษ
ประหารชีวิต ความเห็นของสาธารณชนทั่วไป ค�ำพิพากษาของคดี
ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของประชาชน การออกกฎหมายทีม่ กี ารก�ำหนด
โทษประหารชีวติ และการก�ำหนดข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ ว
กับโทษประหารชีวิตในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
๓.๑ สถิตินักโทษประหารชีวิต

จ�ำนวนนักโทษเด็ดขาดประหารชีวติ เป็นชาย จ�ำนวน ๘๑ คน เป็นหญิง
จ�ำนวน ๕ คน รวมจ�ำนวนนักโทษประหารชีวติ ในปีนมี้ จี ำ� นวนทัง้ สิน้
๘๖ คน แต่ในทางปฏิบัติไม่มีผู้ที่ถูกลงโทษประหารชีวิตแต่อย่างใด
๓.๒ ความเห็นของสาธารณชนทั่วไปเมื่อเกิดคดีอาญาร้ายแรง

ความคิดของคนในสังคมไทยแม้ยังมีความแตกต่างเป็นสองแนวทางว่า ควรยกเลิกโทษประหารชีวิตในแนวทางหนึ่ง และอีกแนวทางหนึ่ง
ให้ยังคงมีโทษประหารชีวิตต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญต่อความรู้สึกของประชาชนความคิดที่ต้องการ
ให้โทษประหารยังคงมีอยูต่ อ่ ไปก็มแี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ และในบางกรณีกม็ กี ารรณรงค์ให้มกี ารเพิม่ โทษประหารชีวติ ในบางฐานความผิด ๗๓

๗๒ หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนมาก ที่ ยธ ๐๙๐๔/๓๐๙๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
๗๓ ดูรายละเอียดได้ที่ <http://women.kapook.com/view92695.html> (เข้าดู ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
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บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

		 (๙) การแก้ไขกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวติ ทุกฐานความผิดเมือ่ สังคมมีความเข้าใจและความพร้อมในการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิในการด�ำรงชีวิตอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๓.๓ ค�ำพิพากษา

ในปี ๒๕๕๘ ศาลอุทธรณ์มคี ำ� พิพากษาคดีทเี่ คยสร้างความสะเทือน
ขวัญต่อประชาชน คือ คดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กหญิงบนขบวน
รถไฟสายนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ โดยศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืนตามศาลชั้นต้นลงโทษประหารชีวิตจ�ำเลยที่ ๑ และจ�ำเลยที่ ๑
ไม่ใช้สทิ ธิฎกี าคดีจงึ ถึงทีส่ ดุ โดยจ�ำเลยที่ ๑ ต้องโทษตามค�ำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ให้ประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้บังคับคดี
ตามค�ำพิพากษาจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยอภัยโทษ
๓.๔ การออกกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิต

การออกกฎหมายทีม่ โี ทษประหารชีวติ ได้มกี ารออกกฎหมายส�ำหรับ
ลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๗๔
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยก�ำหนดโทษประหารชีวิตไว้ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘๗๕ เดิมมีการก�ำหนดโทษประหารชีวิต
และเมื่อมีการออกกฎหมายใหม่ก็ยังคงโทษประหารชีวิต
๓.๕ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)๗๖

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ก� ำ หนดข้ อ เสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโทษ
ประหารชี วิ ต ให้ เ ข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของรั ฐ สภาเป็ น โทษจ� ำ คุ ก
ตลอดชีวิต เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายในประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล โดยด�ำเนินการ (๑) เผยแพร่ให้
๔

ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม และประชาชน โดยเฉพาะแนวคิ ด เรื่ อ งศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
(๒) ประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
ทันที และสนับสนุนมติพักการใช้โทษประหารชีวิตของที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (๓) เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อ
ลดจ�ำนวนความผิดอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะ
อาชญากรรมที่ ไ ม่ ถื อ เป็ น อาชญากรรมอุ ก ฉกรรจ์ ที่ สุ ด ตามข้ อ
บทที่ ๖ วรรคสอง ของกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
พลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (๔) ลงนามและให้ สั ต ยาบั น
รับรองพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรือ่ ง มุง่ ยกเลิกโทษประหารชีวติ
ภายในปี ๒๕๖๑ และ (๕) สร้างเรือนจ�ำความมั่นคงสูงเพื่อรองรับ
นักโทษประเภทคดีอุกฉกรรจ์

การประเมินสถานการณ์

สถานการณ์โทษประหารชีวติ ในประเทศไทยสามารถพิจารณาจากความคิดเห็นของสังคมต่อโทษประหารชีวติ กฎหมายทีก่ ำ� หนดโทษประหาร
ชีวิต แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถิติโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ดังนี้
๔.๑ ในขณะที่ประเทศไทยก�ำหนดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินการให้
เสนอแก้ไขกฎหมายเพือ่ ลดจ�ำนวนความผิดทางอาญาทีม่ บี ทลงโทษ
ประหารชีวิต โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรม
อุกฉกรรจ์ที่สุด ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ
ฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง เรือ่ ง มุง่ ยกเลิกโทษประหารชีวติ ภายใน ปี ๒๕๖๑

แต่ในปี ๒๕๕๘ กลับออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดฐานความผิดใหม่ทมี่ โี ทษประหารชีวติ ซึง่ แต่เดิมไม่มี กล่าวคือ
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะกระท�ำการหรือ
ไม่กระท�ำการอย่างใดในต�ำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ด้วยหน้าที่ และยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย

๗๔ มาตรา ๑๒๓/๒๒ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างใดในต�ำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
๗๕ มาตรา ๑๘ ผู้ใดกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ�ำคุกตลอดชีวิต หรือจ�ำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท (๑)
ท�ำลายอากาศยานในระหว่างบริการ และ (๒) ท�ำให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถท�ำการบินได้ หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน
๗๖ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กันยายน ๒๕๕๖, น.๓๘
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ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ การออกกฎหมาย
ดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) และหลั ก การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราวพุทธศักราช ๒๕๕๗ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและไม่สอดคล้องกับความเห็น
ของ กสม. ดังปรากฏในข้อ ๒.๖)
๔.๒ กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท าง

การเมือง ข้อ ๖ ข้อย่อยที่ ๒ ก�ำหนดให้ประเทศทีย่ งั มิได้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตอาจลงโทษประหารชีวิตได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด
(The most serious crime) ตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในขณะกระท�ำ
ความผิด แม้ว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิ ท ธิ ท างการเมื อ งไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค� ำ นิ ย ามที่ ชั ด เจนของค� ำ ว่ า คดี
อุ ก ฉกรรจ์ ที่ สุ ด แต่ มี แ นวทางการตี ค วามโดยผู ้ เ สนอรายงาน
พิ เ ศษของคณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ ด ้ า น
การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม (Special Rapporteur
on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions)
ที่เห็นว่าคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด หมายถึง การท�ำให้บุคคลอื่นเสียชีวิต
โดยเจตนา อย่ างไรก็ต าม ยังไม่มีก ารตีความของความหมาย
คดี อุ ก ฉกรรจ์ ที่ สุ ด โดยศาลระหว่ า งประเทศหรื อ ศาลในระดั บ
ภูมิภาค แต่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเห็นว่าการกระท�ำความผิดที่มี
ลักษณะทางเศรษฐกิจหรือการเมือง การกระท�ำความผิดที่ไม่มี
การใช้ความรุนแรง และการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่ควรจัดว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด และตามหลักกฎหมายทั่วไป
เมื่อมีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น มักต้องมีผู้เสียหาย แต่ความผิด
เกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดไม่สามารถระบุผู้เสียหายและ

๓.๒.๔
๑

ความเสียหายทีเ่ กิดกับผูเ้ สียหายได้อย่างชัดเจน จึงไม่ควรจัดว่า
เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด และนอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯ มีการตีความว่า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่จัดเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดด้วย
อย่างไรก็ตาม การกระท�ำความผิดในกรณีดังกล่าวบางครั้ง
อาจเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งการเสียชีวิตนั้นอาจเป็นการ
กระท�ำทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา จึงเป็นประเด็นที่ต้องน�ำมา
ประกอบการพิจารณา๗๗ เมือ่ พิจารณาจากแนวทางการตีความ
ดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่ากฎหมายไทยมีบทบัญญัติหลายมาตรา
ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเนื่องจากเป็นฐานความผิด
ที่ผู้กระท�ำความผิดไม่ได้มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของผู้เสียหาย
หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๒๐๑ มาตรา
๒๐๒มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๒ มาตรา ๓๑๓
และมาตรา ๓๑๔ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๒๓/๒ เป็นต้น และไม่สอดคล้องกับความ
เห็นของ กสม. ดังปรากฏในข้อ ๒.๖
๔.๓ ถ้ า สั ง คมไทยยั ง มี แ นวความคิ ด ว่ า โทษประหารชี วิ ต

เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระท�ำความผิดและท�ำให้
ผูก้ ระท�ำความผิดได้รบั โทษสาสมกับการกระท�ำในลักษณะของ
การแก้แค้นทดแทน เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทสี่ ะเทือนขวัญต่อความ
รู้สึกของประชาชน ดังเช่น กรณีคดีการข่มขืนและฆาตกรรม
เด็ ก หญิ ง บนขบวนรถไฟสายนครศรี ธ รรมราช-กรุ ง เทพฯ
ในปี ๒๕๕๗ ความคิดที่ให้คงบทลงโทษประหารชีวิตก็จะยังคง
มีอยู่ในสังคมไทยต่อไป

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ ๑๙ ก�ำหนดให้บคุ คลมีสทิ ธิทจี่ ะมีความคิดเห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง มีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท
โดยการใช้สิทธิการแสดงออก เสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทดังกล่าว ต้องมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย และอาจมีข้อจ�ำกัดในบางเรื่องซึ่งต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ�ำเป็นต่อ (ก) การเคารพในสิทธิหรือ
ชื่อเสียงของบุคคลอื่น และ (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกว่า เสรีภาพดังกล่าว
เป็นสิทธิท่ีไม่อาจแทนที่ได้เพื่อการพัฒนามนุษย์โดยสมบูรณ์ เป็นหลักการที่จ�ำเป็นยิ่งต่อทุกสังคมเพื่อวางหมุดฐานสังคมที่มีเสรีภาพและ
เป็นประชาธิปไตย เสรีภาพทั้งสองด้านนี้ต่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยที่เสรีภาพในการแสดงออกจะท�ำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่
การแลกเปลี่ยนและการพัฒนาของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการตระหนักซึ่งหลักการแห่งความโปร่งใส
๗๗ สรุปผลการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง โทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชอราตัน เจริญกรุง กรุงเทพฯ
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บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

และความรับผิดชอบที่ส่งผลส�ำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิในเสรีภาพดังกล่าวต้องด�ำเนินไป
พร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นพิเศษ กล่าวคือ การเคารพสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือการปกป้องความมั่นคงของประเทศ
หรือความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของสังคม หลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ....”
๒

สถานการณ์ทั่วไป

ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา การใช้เสรีภาพในการ
แสดงความคิ ด เห็ น และการแสดงออกที่ เ ป็ น กรณี ที่ ก ระทบต่ อ
สิทธิมนุษยชนอย่างมาก คือ การแสดงความเห็นและการแสดงออก
ในด้านการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนในรูปแบบของการชุมนุม
ทางการเมืองหลายครั้งที่น�ำไปสู่ความรุนแรงในสังคม มีผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไปจนถึงบาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นจ�ำนวนมาก หลายกรณีเกิดการละเมิดสิทธิในด้านอื่น ๆ เช่น
การใช้ถอ้ ยค�ำทีส่ ร้างความเกลียดชัง (hate speech) การกระทบต่อ
สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและสันติ ฯลฯ ทั้งต่อประชาชน
ทัว่ ไป ต่อผูช้ มุ นุม และต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ กสม. ได้มแี ถลงการณ์ใน
ระหว่างการชุมนุมหลายครัง้ ทีเ่ ห็นว่าอาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ชุมนุม กสม. ได้ตรวจสอบการกระท�ำ
หรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี
การชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ ทั้งการชุมนุมของกลุ่ม นปช.

ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
– พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายหลายประการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การ
การชุมนุม การใช้กฎหมายพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก�ำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับ
หลักการสิทธิมนุษยชนสากล ตลอดจนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การสร้างความเข้าใจ
ต่อสาธารณชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพ การหาทางออกร่วมกัน
โดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางสันติวิธี หลักนิติธรรม
หลักการมีส่วนร่วม และหลักขันติธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของประเทศ

เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น�ำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าควบคุมอ�ำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้เหตุผลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ มีผู้ได้รับผลกระทบ บาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจน
เหตุการณ์มีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หลังจากที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และได้มีการออกประกาศ/ค�ำสั่ง คสช. เพื่อระงับเหตุการณ์ทางการเมืองที่รุนแรง ยืดเยื้อ แก้ไขปัญหาการ
บริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมา เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ แต่ประกาศ/ค�ำสั่งก็ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
หลายประการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการควบคุมจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมือง มีการเรียกหรือเชิญ
บุคคลให้ไปรายงานตัว การห้ามชุมนุมทางการเมือง การจ�ำกัดเสรีภาพความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสาเหตุส�ำคัญที่การชุมนุมทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หลายฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลจึงมีแนวคิด
ที่จะออกกฎหมายเพื่อก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับการชุมนุมสาธารณะขึ้น (ซึ่งหลายประเทศได้มีกฎหมายในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน) เพื่อมุ่งให้
การชุมนุมสาธารณะ “เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชาติ หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือน
สิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น” ซึ่งการออกกฎหมายดังกล่าวได้มีผลกระทบถึงการชุมนุมอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก
การชุมนุมทางการเมืองด้วย อาทิ การชุมนุมของเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน หรือการคัดค้านของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพจากนโยบาย มาตรการ โครงการต่าง ๆ ไปด้วย
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สถานการณ์ปี ๒๕๕๘

รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยสาระส�ำคัญ
ของพระราชบัญญัติได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ เช่น การก�ำหนดนิยาม “การชุมนุมสาธารณะ” และการชุมนุม
บางประเภททีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่อยูใ่ นบังคับของกฎหมายฉบับนี้ การก�ำหนดขัน้ ตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะก่อนการชุมนุม การก�ำหนด
สถานที่ต้องห้าม มิให้จัดการชุมนุมในรัศมี ๑๕๐ เมตร การจ�ำกัดเวลาในการชุมนุมหรือปราศรัยและการใช้เครื่องขยายเสียง การห้าม
เคลือ่ นย้ายการชุมนุมในเวลากลางคืน การก�ำหนดหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การชุมนุมและผูช้ มุ นุม และบทก�ำหนดโทษในกรณีตา่ ง ๆ ส�ำหรับผูฝ้ า่ ฝืน
ซึ่งมีทั้งโทษจ�ำคุกและปรับ เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. .... ว่า ไม่ควรใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงควบคูก่ บั กฎหมายชุมนุมสาธารณะ ไม่ควรแปลความบทบัญญัตแิ ห่งร่างพระราชบัญญัตฯิ
จนไม่อาจชุมนุมสาธารณะได้ ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกและจัดสถานทีช่ มุ นุมสาธารณะ การก�ำหนด
ให้การชุมนุมสาธารณะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงาน ไม่สอดคล้องกับหลักการตามกติกา ICCPR และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย การให้รัฐมนตรีอาจประกาศเพิ่มเติมพื้นที่ห้ามชุมนุมเป็นการก�ำหนดเงื่อนไขเกินสมควรและให้ดุลยพินิจแก่รัฐมนตรีมากเกินไป
การให้ผู้ชุมนุมต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนชุมนุมเท่ากับเป็นการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�ำนาจอนุญาตการชุมนุม การก�ำหนดหน้าที่
ของผูจ้ ดั การชุมนุมไว้หลายประการ บางมาตราไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ ไม่สอดคล้องกับหลักการตาม ICCPR และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย การให้การกระท�ำตามร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น เห็นว่า ข้อพิพาทจาก
การชุมนุมอาจเป็นข้อพิพาททางปกครอง แพ่ง อาญา จึงไม่ควรบัญญัติให้เหตุที่เกิดขึ้นทุกคดีอยู่ภายใต้ศาลใดศาลหนึ่ง

ในปี ๒๕๕๘ มีกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และประกาศ/ค�ำสั่ง คสช. ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหลายกรณี โดยเฉพาะการ
แสดงความเห็นในด้านการเมืองและการต่อต้านการรัฐประหาร
ทั้ ง การสั ม มนา การแสดงความคิ ด เห็ น และจั ด กิ จ กรรมของ
นักวิชาการในสถาบันการศึกษาและนักศึกษา ทัง้ โดยกลุม่ ทีม่ แี นวคิด
ต่อต้านรัฐประหารและกลุ่มกิจกรรมทั่วไป มีการสั่งให้ยุติกิจกรรม
การเปลีย่ นชือ่ งาน การขอให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ร่วมเป็นวิทยากร ตลอดจน
การส่งเจ้าหน้าทีท่ หารและต�ำรวจเข้าไปสังเกตการณ์ เช่น การให้ยกเลิก
การจัดกิจกรรม เรื่อง“รัฐธรรมนูญไทยเอาไงดี”จัดโดยกลุ่มภาคี
เครือข่ายนักกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การให้งดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ “บางแสนรามา ๒๐๑๕” จัดโดย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การให้ เ ปลี่ ย นหั ว ข้ อ งานจั ด เสวนาเรื่ อ ง” โดยกลุ ่ ม ขบวนการ
ประชาธิปไตยใหม่ การห้ามพูดประเด็นเกี่ยวกับการเมืองในงาน
เสวนา เรือ่ ง “เพศสภาวะในสังคมสมัยใหม่ (Gender & LGBTIQs in
Modern Society)” ทีห่ อนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ การให้ยุติงานเสวนา เรื่อง “ท�ำไมต้องน�ำ ม. ออก
นอกระบบ” ของกลุ ่ ม ลู ก ชาวบ้ า น มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ฯลฯ
อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปในลักษณะ
การเจรจาขอความร่วมมือมากกว่าที่จะเป็นการห้ามหรือปิดกั้น

นอกจากนี้ นักวิชาการกว่า ๓๐๐ คน ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์
เรื่อง “มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร” และนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง
ได้ถูกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง
ทัง้ นี้ ศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โดยโครงการอินเทอร์เน็ต
เพือ่ กฎหมายประชาชน (iLaw) รายงานว่า ในปี ๒๕๕๘ การด�ำเนิน
การของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในลักษณะ “ปรับทัศนคติ” ยังมีอย่างต่อเนือ่ ง
และมีการใช้รูปแบบวิธีอื่นนอกเหนือจากการเชิญตัวไปพบ เช่น
การไปเยี่ยมบ้าน โดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๒๓๘ คน
มีคดีข้อหาการชุมนุมทางการเมือง จ�ำนวน ๓๗ คดี อนึ่ง มีผู้ที่
ถูกด�ำเนินคดีฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๑๒ จ�ำนวน ๓๗ คน (ที่ยืนยันได้) ตั้งแต่การแสดงความเห็น การ
เผยแพร่ข้อความ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมผลิตและการเผยแพร่
และถูกสงสัยว่าจะก่อเหตุรนุ แรงในช่วงเวลาส�ำคัญ ทัง้ นี้ ศาลยุตธิ รรม
(ในทุกชัน้ ) และศาลทหารได้มคี ำ� พิพากษาต่อความผิดฐานดังกล่าว
รวมถึ ง เป็ น คดี ที่ พ ่ ว งความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการฝ่าฝืน
ประกาศ คสช. ตลอดจนข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๑๖ รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย ๑๗ คดี โดยค�ำพิพากษา
มีตั้งแต่การยกฟ้อง การลงโทษจ�ำคุก แต่ให้รอลงอาญา ลดโทษ
ไปจนถึงจ�ำคุกโดยไม่รอลงอาญา
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๓
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๔

การประเมินสถานการณ์

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่ารัฐบาลยังมี
การด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความเห็นทางการเมืองอย่างเข้มข้น หลายกรณีพบว่าเป็นการ
บังคับใช้กฎหมายในลักษณะป้องปรามก่อนที่จะมีการกระท�ำผิด
ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เชื่อมโยงการตรวจสอบการกระท�ำ
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ประชาชนสงสัยว่าอาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน
กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดังกรณีกิจกรรม “นั่งรถไฟไป
อุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง” ซึ่งจัดโดยกลุ่มประชาธิปไตย
ศึ ก ษา ในการแสดงออกเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ เ รี ย กร้ อ งให้ ต รวจสอบ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตในการก่อสร้างโครงการ และถูกแจ้ง
ข้อหาผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว จ�ำนวน ๖ คน ฐานขัดค�ำสั่งของ
คสช. ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเกิน ๕ คนขึ้นไป นอกจากนี้
การจ� ำ กั ด เสรี ภ าพในการแสดงความเห็ น และการแสดงออก
ยั ง กระทบถึ ง การแสดงออกของบุ ค คลและชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ
ความเดื อ ดร้ อ นจากนโยบาย มาตรการและโครงการต่ า ง ๆ
ทั้งของรัฐและของเอกชน เช่น การห้ามการประชุมของชาวบ้าน
เรื่องที่ดิน การห้ามการประชุม เรื่อง “ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพะลึน” จัดโดย
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนแห่งแดนมอญ (Human Rights Foundation
of Mon Land – HURFOM) และมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
(FER/TERRA) และการจับกุมการชุมนุมของกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่
รายย่อย อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าขัดค�ำสั่ง
คสช. (กรณีจัดกิจกรรม) หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ (กรณีชุมนุม) แต่ในบางกรณี ยังมีการชุมนุมของ
บางกลุ่มเกิดขึ้นได้บ้าง อาทิ การชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรและการ
ชุมนุมชาวประมงหลังมีมาตรการห้ามเรือท�ำประมงผิดกฎหมาย
จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า หลายกรณี มี ก ารจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการ
แสดงออกค่อนข้างกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้
ดุลพินิจที่มีผลให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ
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คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ให้ความส�ำคัญต่อเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็นและการแสดงออกว่ามีความจ�ำเป็นต่อความ
โปร่ ง ใสและการตรวจสอบได้ ข องรั ฐ และจ� ำ เป็ น ต่ อ การประกั น
สิทธิต่าง ๆ ในกติกา ICCPR และได้วางแนวทางการรอนสิทธิ
ในเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกว่า การรอนสิทธิ
ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง ความมั่ น คงของชาติ ห รื อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
สาธารณะ (ordre public) หรือด้วยเหตุแห่งสาธารณสุขและ
ศีลธรรม นัน้ รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างยิง่
และจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม การจ�ำกัดสิทธิด้วยเหตุ
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (strict requirements)
ได้สัดส่วน มีความจ�ำเพาะของกรณีที่จะส่งผลกระทบต่อเหตุเช่นว่า
(in specific and individualized fashion the precise
nature of the threat) มีความเชื่อมโยงโดยตรงและส่งผล
ชั ด เจนจากการใช้ สิ ท ธิ นั้ น (a direct and immediate
connectionbetween the expression and the threat)
และต้ อ งมั่ น ใจว่ า ไม่ เ ป็ น การจ� ำ กั ด ข้ อ มู ล สู ่ ส าธารณะของสื่ อ
นักวิชาการนักสิ่งแวดล้อม หรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างชอบธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๓.๒.๕
๑

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ซึ่งมุ่งประสงค์
ในการระงับและยับยั้งการกระท�ำการทรมานและทารุณกรรม
ในทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์ และให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ต่อต้านการทรมานขึ้น เพื่อดูแลไม่ให้มีการกระท�ำการทรมานใน
รัฐภาคี และให้รฐั ภาคีออกมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ
ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�ำการทรมานในประเทศตน
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ โดย
การภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้
กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ได้ประกันสิทธิของเด็กโดยเน้น
หลักพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การห้ามเลือกประติบัติต่อเด็ก
และการให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ เ ด็ ก ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย ม โดยไม่
ค�ำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน
ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอืน่ ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา
หรือผูป้ กครองทางกฎหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เด็กมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน
(๒) การกระท�ำหรือการด�ำเนินการทั้งหลายต้องค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก (๓) สิทธิในการมีชวี ติ การอยูร่ อด และ
การพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และ (๔) สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส�ำคัญกับความคิด ตลอดจน
พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกัน
ด้วยอาวุธที่รัฐจะต้องมีมาตรการ ป้องกัน ติดตาม คุ้มครองไม่ให้
เด็กเข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือสถานการณ์การสูร้ บ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(CEDAW) ซึง่ มุง่ ประสงค์ในการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีทกุ รูปแบบ
รวมทั้งการประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติ
และดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน การก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความ

ของค�ำว่าการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (discrimination against
women) พั น ธกรณี ข องรั ฐ ภาคี ม าตรการที่ รั ฐ ภาคี
ต้องด�ำเนินการเพือ่ สนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี มาตรการ
เร่ ง ด่ ว นชั่ ว คราวเพื่ อ สร้ า งความเท่ า เที ย มกั น ระหว่ า ง
บุ รุ ษ และสตรี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง การปรั บ รู ป แบบทางสั ง คม
และวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
การสร้ า งความเท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งบุ รุ ษ และสตรี ใ นด้ า น
การเมื อ งและการด� ำ รงชี วิ ต (public life) ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและระหว่ า งประเทศ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง
การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่าเทียมกัน
ในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษาการที่สตรีจะได้รับ
การดูแลทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความเท่าเทียมกันในด้าน
สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน
รวมถึ ง การป้ อ งกั น ความรุ น แรงต่ อ สตรี ในสถานที่ท�ำงาน
การให้ความส�ำคัญแก่สตรีในชนบท ทั้งในด้านแรงงานและ
ความเป็นอยู่ ความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้าน
กฎหมาย โดยเฉพาะในด้ า นกฎหมายแพ่ ง และกฎหมาย
ครอบครัว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับชัว่ คราว) ได้ให้ความคุม้ ครองศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้บัญญัติหลักการส�ำคัญ ๆ หลายประการ ที่ให้การคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน อาทิ การรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights :
ICCPR) ให้การรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตก
อยู่ในภาวะเยี่ยงทาส การห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุมตามอ�ำเภอใจ การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม ความเสมอภาค
ของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิการได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การ
ห้ า มแทรกแซงความเป็ น ส่ ว นตั ว การคุ ้ ม ครองเสรี ภ าพทางความคิ ด เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น และการแสดงออก
เป็ น ต้ น ประเทศไทยได้เข้าเป็น ภาคีก ติก า ICCPR โดยการภาคยานุ วั ติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๓๙ และมี ผ ลใช้ บังคับ กับ
ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ โดยไม่ มี ก ารตั้ ง ข้ อ สงวน แต่ ไ ด้ ท� ำ ค� ำ แถลงตี ค วามไว้ ๔ ประเด็ น ได้ แ ก่ (๑)
ข้ อ บทที่ ๑ วรรค ๑ เรื่ อ งการใช้ สิ ท ธิ ใ นการก� ำ หนดเจตจ� ำ นงของตนเอง การก� ำ หนดสถานะทางการเมื อ ง การด� ำ เนิ น การ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเสรี (๒) ข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ การพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี (๓) ข้อบทที่
๙ วรรค ๓ ระยะเวลาในการน�ำผู้ถูกจับกุมไปศาล และ (๔) ข้อบทที่ ๒๐ วรรค ๑ การห้ามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม โดยต่อมา
ประเทศไทยได้ถอนค�ำแถลงตีความข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ และข้อบทที่ ๙ วรรค ๓ มีผลตั้งแต่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๒

สถานการณ์ทั่วไป

สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหา
ทีส่ ะสมมาเป็นระยะเวลานาน โดยปัจจุบนั ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
(ในเขต ๔ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอ
เทพา และอ�ำเภอนาทวี) เหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดจากความคิดเห็นของกลุม่ คนทีม่ คี วามแตกต่าง
กับระบอบการเมือง และมีทรรศนะในการมองทีต่ รงข้ามกัน โดยรัฐ
มองว่าการต่อต้านต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลในพื้นที่นั้น กระท�ำไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งแยกดินแดน ในขณะที่กลุ่มคนในพื้นที่
กลับมองว่า การเคลือ่ นไหวการประท้วงต่อสูต้ า่ ง ๆ นัน้ คือ การเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิของพลเมืองทีร่ ฐั จะต้องเคารพวัฒนธรรม ความ
เชือ่ ของกลุม่ คน โดยทีก่ ารต่อต้านในลักษณะต่าง ๆ ด�ำเนินไปเพือ่ ความถูกต้องและเป็นธรรมตามศรัทธาและความเชือ่ ของกลุม่ ๗๘ เหตุการณ์
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดระยะเวลาทีย่ าวนานนัน้ รัฐบาลมองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบ แต่ยงั ปรากฏความเชือ่
ของคนบางส่วนว่า กลุ่มท้องถิ่น คู่แข่งทางธุรกิจหรืออาชญากรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว๗๙ เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งในปี ๒๕๔๗ รัฐบาลได้ก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นการท�ำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศ มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพืน้ ที่ ส่งผลให้มกี ารโต้ตอบจากกลุม่ ผูก้ อ่
ความไม่สงบรุนแรงขึน้ ผ่านการสร้างสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การท�ำร้ายประชาชน การลอบยิง การวางระเบิด การโจมตีฐานปฏิบตั กิ าร
ของเจ้าหน้าที่ และการเผาสถานศึกษา เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ตลอดจน
ความปลอดภัยในการด�ำเนินชีวิตของคนในพื้นที่
นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
รวมระยะเวลากว่า ๑๒ ปี มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๑๕,๓๗๕ ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน ๖,๕๔๓ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บจ�ำนวน
๑๑,๙๑๙ ราย๘๐ เหตุการณ์ความไม่สงบน�ำมาซึ่งความสูญเสีย
ทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อภาวะความเชื่อมั่น
ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจของประชาชนในพื้น ที่ หลายครอบครัว ต้ อ ง
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผู้หญิงจ�ำนวน ๒,๖๕๓ คน กลายเป็น
หม้าย๘๑ เด็กจ�ำนวน ๙,๘๐๖ คน กลายเป็นเด็กก�ำพร้า๘๒ นอกจากนี้

ยังส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ไม่เว้นแม้แต่
โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่เด็กในพื้นที่ ยังตกเป็น
เป้าหมายของการก่อความไม่สงบ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน
มีโรงเรียนถูกเผาท�ำลายไปแล้ว ๓๒๕ โรงเรียน ในจ�ำนวนนีเ้ กีย่ วข้อง
กับคดีความมั่นคงจ�ำนวน ๓๑๔ โรงเรียน โดยจ�ำแนกเป็นโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ๑๗ แห่ง จังหวัดปัตตานี ๑๓๓ แห่ง จังหวัด
ยะลา ๘๑ แห่ง และจังหวัดนราธิวาส ๘๓ แห่ง๘๓

๗๘ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, “ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย”, www.southwatch.org/books.php?id=6 (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๗๙ วิกิพีเดีย, “ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”, https://th.wikipedia.org (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๘๐ โรงเรียนนักข่าวชายแดนภาคใต้, “การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปี ๒๕๕๘”, www. deepsouthwatch.org/node/7942 (สืบค้นเมื่อวัน
ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๘๑ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,“รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๘”, หน้า ๒๘
๘๒ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, “ศวชต.เปิดข้อมูลเด็กก�ำพร้าจากไฟใต้กว่า ๙ พัน พบเงินเยียวยาถึงเด็กน้อย ต้องดูแลด้านจิตใจ”, http:// deepsouthwatch.org/node/8414 (สืบค้นเมื่อ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๘๓ คมชัดลึก,“๑๒ ปีไฟใต้ โรงเรียนถูกเผา ๓๒๕ แห่ง !”, www.komchadluek.net/detail20151231/219651.html (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
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ปี

จ�ำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๑,๘๓๒
๒,๑๒๔
๑,๘๔๗
๑,๕๘๐
๘๒๑
๑,๐๓๑
๙๕๒
๙๐๖
๑,๑๘๔
๑,๒๙๘
๘๐๖
๖๗๔

บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ตารางแสดงสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘)

ตารางแสดงสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘)
ปี

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต

จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๘๘๑
๖๐๑
๗๑๕
๘๓๖
๔๗๐
๕๗๐
๔๕๒
๕๙๑
๕๘๔
๕๕๖
๓๔๑
๒๔๖

๗๗๓
๑,๐๗๔
๑,๑๙๘
๑,๔๘๕
๘๑๗
๑,๐๘๔
๘๙๘
๑,๐๔๕
๑,๓๕๑
๙๗๘
๖๗๒
๕๔๔
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๓

สถานการณ์ปี ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๘ เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๖๗๔ ครั้ง๘๔ โดยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ และเป็นปีที่มี
จ� ำ นวนเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง จ� ำ นวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ผู ้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ น้ อ ยที่ สุ ด ในรอบ ๑๒ ปี นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เกิ ด เหตุ ค วามรุ น แรงใน
พื้นที่ โดยในมิติด้านพื้นที่ของการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบพบว่า พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน ๒๔๓ เหตุการณ์ รองลงมา คือ จังหวัดยะลา ๒๐๗ เหตุการณ์ จังหวัดปัตตานี ๑๙๘ เหตุการณ์ และจังหวัดสงขลา ๒๖ เหตุการณ์
โดยน�ำเสนอในตารางเรียงล�ำดับตามพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์จากมากไปถึงน้อยที่สุดได้ ดังนี้
ตารางแสดงจ�ำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘

ล�ำดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

อ�ำเภอ

เมืองยะลา
บันนังสตา
รามัน
ระแงะ
โคกโพธิ์
รือเสาะ
เมืองนราธิวาส
สายบุรี
ยะรัง
บาเจาะ

จ�ำนวน
เหตุการณ์ (ครั้ง)

๗๗
๔๕
๓๗
๓๔
๓๓
๓๒
๓๐
๒๗
๒๔
๒๔

ผู้เสียชีวิต (คน)

ผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน)

๑๐
๑๓
๑๗
๑๖
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๘
๗

๕๓
๙
๘
๓๙
๔๗
๔๐
๒๗
๒๘
๒๐
๒๐

ภาพรวมสถานะของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในปี ๒๕๕๘
สถานะของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ

ผู้เสียชีวิต

ผู้ได้รับบาดเจ็บ

ราษฎร
ทหาร
ผู้ก่อเหตุ
ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ชรบ./อส./อพปร.
ต�ำรวจ/ตชด./นปพ.
ลูกจ้างของรัฐ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๑๒๐
๓๑
๑๙
๑๔
๑๒
๘
๖
๔

๑๘๖
๑๖๖
๑
๑๕
๕๖
๘๑
๒
๔

๘๔ โรงเรียนนักข่าวชายแดนภาคใต้, “การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปี ๒๕๕๘”, www. deepsouthwatch.org/node/7942 (สืบค้น
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
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ภาพรวมสถานะของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในปี ๒๕๕๘ (ต่อ)
สถานะของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ

ผู้เสียชีวิต

ผู้ได้รับบาดเจ็บ

๓
๓
๓
๒
๒
๒
๑
๑
๑๕

๑
๑๐
๑๐
๒
๓
๕
๑
๑

บุคลากรทางการศึกษา
บุคคลต่างด้าว
เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ลูกจ้างของเอกชน
อบต./อบจ.
นักเรียน/นักศึกษา
ผู้น�ำศาสนาอิสลาม
พระสงฆ์/สามเณร
อื่น ๆ

การด�ำเนินการ

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕๘๖
การช่วยเหลือกรณีพเิ ศษนอกเหนือหลักเกณฑ์
เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีถูกจับกุมหรือคุมขังหรือถูก
ด�ำเนินคดีโดยไม่มีความผิด

ผูไ้ ด้รบั
ผลประโยชน์ (ราย)

๔๕๗ ราย

มูลค่า (บาท)

หมายเหตุ

๕๔,๗๘๓,๐๔๘.๐๐ โดยเป็นการช่วยเหลือด้านร่างกาย
(การเสียชีวิต การบาดเจ็บ และภาวะ
ทุพพลภาพ) จ�ำนวน ๒๘๘ ราย เป็นเงิน
๓๒,๒๗๗,๕๐๐ บาท และกรณีการ
ช่วยเหลือด้านทรัพย์สิน (ทรัพย์สิน
บ้านเรือน อาคาร และยานพาหนะ)
จ�ำนวน ๑๖๙ ราย เป็นเงิน ๒๒,๕๐๕,๕๔๘ บาท

๒,๔๔๗ ราย

๒๔๕,๒๙๐,๐๐๐.๐๐

๒๖ ราย

๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

๒๗๑ ราย๘๗

๑๘,๗๐๒,๒๐๐

๘๕ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, “รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๘”,หน้า ๒๕-๒๖
๘๖ ก�ำหนดให้จ่ายเพิ่มเติมปีละ ๑๐๐,๐๐๐/ราย (กรณีประชาชนเสียชีวิต และทุพพลภาพ)
๘๗ การจ่ายเงินครั้งที่ ๒๑ - ๒๓ กรณีเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
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ในด้านของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในปี ๒๕๕๘ มีการมอบเงินช่วย
เหลือเยียวยา๘๕ ดังนี้

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

นอกจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของประชาชนแล้ว ในปี ๒๕๕๘
ยังปรากฏสถานการณ์ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงจ�ำนวน ๓ ฉบับ๘๘ ในพืน้ ที่ ส่งผลให้มกี ารควบคุมตัวประชาชนทีถ่ กู สงสัยว่ามีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไปซักถาม โดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ และจะน�ำตัวผู้ต้องสงสัยไปควบคุมตัวไว้ที่ค่ายทหาร หรือสถานที่
เฉพาะต่าง ๆ ในพืน้ ที่ ซึง่ สุม่ เสีย่ งต่อการถูกกล่าวหาและร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยในปี ๒๕๕๘ มีรายงานข่าวกรณีผตู้ อ้ งสงสัย
คดีความมั่นคงรายหนึ่งเสียชีวิตในขณะที่ถูกควบคุมตัวในค่ายอิงคยุทธบริหาร ต�ำบลบ่อทอง อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งแม้ว่า
เจ้าหน้าทีแ่ ละแพทย์ได้ชแี้ จงผลการชันสูตรเบือ้ งต้น โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้ หรือร่องรอยการถูกท�ำร้าย รวมถึงได้ตรวจ
สารคัดหลัง่ เพือ่ หาสาเหตุการเสียชีวติ และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวติ ของผูต้ อ้ งสงสัยรายดังกล่าว ได้มมี ติเอกฉันท์นา่ เชือ่ ว่า
บุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตายโดยไม่มผี ใู้ ดกระท�ำให้ตาย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงั กล่าวได้สร้างข้อกังขาต่อญาติของผูเ้ สียชีวติ เนือ่ งจากญาติ
ยังคงปักใจเชื่อว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่การเสียชีวิตโดยปกติ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ ยังปรากฏเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. จ�ำนวน ๑๒ ค�ำร้อง โดยที่
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่มีการท�ำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงในระหว่างการซักถามและควบคุมตัวเพื่อให้ยอมรับสารภาพ
๓.๒ สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก

ในปี ๒๕๕๘ มีรายงานจ�ำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๕ ราย และได้รับบาดเจ็บจ�ำนวน ๒๐ ราย๘๙ โดยมีจ�ำนวน
ลดลงเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา นอกจากมิติในด้านผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ส่งผลต่อเด็กในพื้นที่แล้ว ในปี ๒๕๕๘ ยังได้
ปรากฏสถานการณ์ที่น่าห่วงกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของเด็ก ได้แก่ เรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ในกรณีการกล่าวอ้างว่าเด็กชายอายุ
๑๑ ปี และเด็กหญิงอายุ ๗ ปี ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบสังกัดตรวจเก็บตัวอย่างสารทางพันธุกรรม (DNA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้มารดาของเด็ก
ทั้ง ๒ ลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอม โดยไม่มีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจเก็บ DNA แต่อย่างใด๙๐ ประกอบกับมีรายงานข่าว
๘๘ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๘๙ มูลนิธิผสานวัฒนาธรรมและกลุ่มด้วยใจ, “รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปี ๒๕๕๘”, หน้าที่ ๖
๙๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “เรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ค�ำร้องที่ ๕๖๔/๒๕๕๘”, ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
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ในกรณีการตรวจเก็บ DNA ของทารกวัย ๕ เดือน เพื่อหาความเกี่ยวโยงของบิดา ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง๙๑ ซึ่งแม้ว่า
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คงจะได้ชแี้ จงว่า การกระท�ำดังกล่าวได้ดำ� เนินการตามกฎหมายทุกขัน้ ตอน พร้อมทัง้ ได้มเี อกสารยินยอมให้ตรวจ DNA
จากผูท้ เี่ ป็นมารดาของทารก ทีย่ นิ ยอมให้เจ้าหน้าทีฯ่ สามารถตรวจเก็บ DNA จากทารก ซึง่ เป็นลูกของตนกับผูต้ อ้ งสงสัยในคดีความมัน่ คงได้
แต่กรณีดังกล่าวได้สร้างความกังวลว่าอาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของเด็ก
๓.๓ สถานการณ์ด้านสิทธิสตรี

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อสตรีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ตลอดจนความไม่ปลอดภัย
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจากหลายครั้งที่ผู้ก่อความไม่สงบเลือกที่จะโจมตีสถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้สตรีที่จ�ำเป็น
ต้องใช้พื้นที่สาธารณะดังกล่าวได้รับผลกระทบ๙๒ ไม่สามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ในมิติอื่นนอกเหนือจาก
ผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบ ยังพบว่า สตรีมุสลิมในพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรม๙๓ อันเนื่องมาจากทัศนคติ
ค่านิยมของสังคมมุสลิมที่ให้ความส�ำคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่งผลให้สตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการกระท�ำ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การถูกบังคับสมรส เป็นต้น โดยที่สตรีส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างจ�ำกัด เมื่อต้องเผชิญกับความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและชุมชน

๙๑ เบนาร์นิวส์, “นักสิทธิมนุษยชนวิจารณ์การตรวจดีเอ็นเอเด็กทารก ลูกแกนน�ำผู้ต้องสงสัยก่อความรุนแรงในปัตตานี”, http://www. benarnews.org/thai/news/TH-DNA-Child11232015134223.html (สืบค้นเมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
๙๒ โรงเรียนนักข่าวชายแดนภาคใต้, “๓ ข้อเสนอต่อคู่เจรจา ขอพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย ถนน ตลาด โรงเรียน มัสยิด วัด”, www. deepsouthwatch.org/dsj/7810 (สืบค้นเมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๙๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

64

บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๔ การประเมินสถานการณ์
ในช่วงระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญและพยายามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
บังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงในพืน้ ที่ การใช้กำ� ลังเจ้าหน้าทีใ่ นการปราบปรามผูก้ อ่ ความไม่สงบ การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพือ่ ท�ำความ
เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั กับประชาชน การส่งเสริมให้คนในพืน้ ทีแ่ ละชุมชนมีความเข้มแข็ง การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่ หา
ทางออกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มที่มีอิทธิพลในการก่อเหตุความรุนแรง และแม้ว่าตัวเลขสถิติของ
เหตุการณ์ความไม่สงบและความสูญเสียจะมีแนวโน้มทีล่ ดลงตัง้ แต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา แต่ถา้ พิจารณาในมิตริ ากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง
จะพบว่ายังคงมีความขัดแย้งแสดงออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะ จึงมิอาจกล่าวได้ว่าจ�ำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่ลดน้อยลงนั้น เป็นตัวแทน
ที่เพียงพอในการยืนยันว่า สถานการณ์ความขัดแย้งก�ำลังจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ในบางกรณียังปรากฏความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ และความคับแค้นใจเมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งสิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ เมื่อมีสิ่งยั่วยุหรือสิ่งเร้ามากระตุ้น รัฐจึงควรเร่งด�ำเนินการขจัดรากเหง้า
ของความขัดแย้งนี้ ด้วยวิถีแห่งสันติและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยปราศจากการใช้ก�ำลังหรืออ�ำนาจข่มขู่
เพราะวิธีการดังกล่าวอาจน�ำมาซึ่งความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา ในปี ๒๕๕๘ ยังพบว่ากระบวนการพิจารณาเยียวยาต่อผูเ้ สียหายมีความล่าช้า ผูเ้ สียหายบางรายยังไม่สามารถ
เข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาและบางรายยังมีความรู้สึกว่าค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย ทหาร ต�ำรวจ และฝ่ายปกครอง
ในการพิจารณารับรองว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบหรือไม่นั้น ไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียหาย
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ รัฐควรจัดให้มีกระบวนการโต้แย้งหรืออุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย๙๔ เพื่ออ�ำนวย
ความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ รัฐควรมอบหมายให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหากระบวนการ
หรือมาตรการที่เหมาะสมในการด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการเยียวยาในกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งที่เกิดจากการกระท�ำ
ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ หรือจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐอันเกี่ยวเนื่องกับความไม่สงบอย่างทันท่วงที และเป็นอัตโนมัติ๙๕ โดยที่
ผู้เสียหายหรือญาติมิต้องยื่นค�ำร้องขอใช้สิทธิ รวมถึงควรมีมาตรการในการติดตามดูแลด้านสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ นอกเหนือจาก
การช่วยเหลือเยียวยาในรูปของตัวเงินด้วย

๔.๑ สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

จากการที่ประเทศไทยได้ให้ค�ำมั่นในการออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิดอาญาและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับนั้น รัฐได้ด�ำเนินการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี๙๖ อย่างไรก็ดี รัฐจะต้องประกันว่าร่างพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าวจะมีเนือ้ หาสอดคล้องกับข้อบทในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และควรเร่งด�ำเนินการให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพือ่ ป้องกันการทรมาน การลงโทษ
และการปฏิบัติอย่างทารุณ ผิดมนุษย์หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ รัฐควรก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบหรือขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันพัฒนาระบบการเข้าเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันมิให้
เกิดการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในกรณีของการเสียชีวิตในสถานที่คุมขังหรือลักษณะอื่นใด รัฐควรเร่งรัดให้หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหรือกักตัวไว้เพื่อซักถามด�ำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ บริเวณสถานที่ควบคุมผู้ต้องสงสัยทุกแห่ง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ถูกควบคุมตัวและครอบครัว
ในระหว่างการควบคุมตัวเพือ่ ซักถามตามกฎหมายความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และหากมีขอ้ ร้องเรียนหรือข้อสงสัยว่าอาจจะมี
๙๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๙๔-๒๐๕/๒๕๕๘”, ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๙๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๔๓๔-๔๗๙/๒๕๕๘” ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๙๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, “หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๐๔/๒๙๑๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อมูลความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....”
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๔.๒ สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก

จากสถิติเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน แม้ว่าจ�ำนวนเด็กที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ
ในปี ๒๕๕๘ จะมีจ�ำนวนลดลง แต่เมื่อพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เด็กในพื้นที่ได้รับแล้ว เป็นผลกระทบที่สะสม
มาเป็นระยะเวลานาน รัฐจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กในกลุ่มนี้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าถึงเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ส�ำหรับกรณีการตรวจเก็บ DNA ของเด็กนั้น แม้การกระท�ำดังกล่าวจะได้รับความยินยอมจากผู้ซึ่งเป็น
มารดา อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าทีค่ วรค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและการคุม้ ครองสิทธิและประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็นส�ำคัญ โดยก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการ
เก็บตัวอย่าง DNA เจ้าหน้าที่ควรแสดงตน ต�ำแหน่งหน้าที่และต้นสังกัด พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจเก็บ DNA ให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงในขั้นตอนของการตรวจเก็บควรให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ด�ำเนินการ โดยต้องก�ำชับให้เจ้าหน้าที่
ที่ต้องกระท�ำต่อเนื้อตัวและร่างกายของเด็ก ด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ตลอดจนทั้งต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ส่วนบุคคล เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเชื่อมั่นทางกระบวนการยุติธรรม๙๘
๔.๓ สถานการณ์ด้านสิทธิสตรี

จากกรณีผลกระทบจากการก่อเหตุรุนแรงในสถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้สตรีท่ีจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้รับผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินนั้น ผู้ใช้ก�ำลังอาวุธทุกฝ่ายควรต้องยุติการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
สาธารณะ๙๙ เพือ่ ไม่ให้สตรีและกลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเปราะบางได้รบั ผลกระทบทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเสียชีวติ บาดเจ็บ พิการ และควรหาทางออก
โดยวิธีทางการเมืองในวิถีทางสันติ หลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลังอาวุธ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับสตรีและทุกคนในชายแดนใต้
ส�ำหรับมิติการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ผู้น�ำศาสนาและผู้น�ำชุมชนควรร่วมกันสร้างกติกา
ในพื้นที่เพื่อป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ และควรค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของสตรีในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการประจ�ำมัสยิดเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรีท้องถิ่น โดยมี
สตรีเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการหรือให้มีที่ปรึกษากรรมการมัสยิดเป็นสตรี ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสตรีในกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย เพือ่ ร่วมกันวางกฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การคุม้ ครองสตรี เช่น การแต่งงาน ความสัมพันธ์และ
สิทธิหน้าทีร่ ะหว่างสามี-ภรรยา บทลงโทษจากการใช้ความรุนแรงต่อสตรีจากคนในครอบครัว สิทธิในการหย่าร้างและการจัดการทรัพย์สนิ /
มรดกภายหลังการหย่าร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐโดยส�ำนักจุฬาราชมนตรีควรจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้น�ำศาสนาทั่วประเทศในเรื่อง
การใช้หลักการเชิงบวกของศาสนาอิสลามเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศและการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรี๑๐๐
๙๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๐๒/๒๕๕๙”, ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๙๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๑๑/๒๕๕๙”, ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
๙๙ คณะท�ำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เนื่องในโอกาส วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล, “แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒ เรื่อง ข้อเสนอว่าด้วยพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้หญิง”, www.
deepsouthwatch.org/dsj/7810 (สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, “เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
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บทที่ ๓ สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

การซ้อมทรมาน ควรให้มีการตรวจร่างกายผู้ที่ถูกควบคุมตัว โดยแพทย์ที่มาจากหน่วยงานภายนอก หรือหากเกิดการเสียชีวิตในระหว่าง
การควบคุมของเจ้าหน้าที่ ควรเร่งให้มีการชันสูตรพลิกศพโดยทันที ณ ที่เกิดเหตุให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หากญาติไม่ประสงค์
ให้มีการชันสูตรพลิกศพควรใช้ทางเลือกอื่น เช่น ใช้เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นต้น๙๗

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

บทที
่
๔
สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
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สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
๔.๑
๔.๑.๑
		

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗

		
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยมีอยูแ่ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนี  ้
		

๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ได้รับรองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไว้อย่างกว้างขวาง เช่น สิทธิในทรัพย์สนิ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สิทธิของผู้บริโภค การห้ามเกณฑ์
แรงงาน เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพและสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น ตลอดจนในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๘๔ (๗) ก�ำหนดให้รัฐต้องดําเนินการสงเสริมใหประชากร
วัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูท�ำงานมีสิทธิเลือกผูแทน
ของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้ คุม ครองใหผ ทู าํ งานทีม่ คี ณ
ุ คา อยา งเดียวกันได้รบั คา ตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการ
ที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
๔.๑.๒
		

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)

		
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยท�ำค�ำแถลง
ตีความข้อ ๑ วรรคหนึง่ เกีย่ วกับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิให้ตคี วามรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพ
ทางการเมือง                         
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี ๕ ส่วน ๓๑ ข้อ ๓ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๕) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ส่วนที่ ๔
(ข้อ ๑๖-๒๕) ว่าด้วยการเสนอรายงานทั้งของรัฐภาคีและในระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ ของการให้ความช่วยเหลือ
และการประชุมทางวิชาการและการตีความ และส่วนที่ ๕ (ข้อ ๒๖-๓๑) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นรัฐภาคี การมีผลบังคับใช้
ความครอบคลุมของกติกา การแก้ไขและการเก็บรักษาต้นฉบับ ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ ๑๕ ข้อ ก�ำหนดสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน
ได้แก่ การก�ำหนดเจตจ�ำนงของตน การจัดการทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะต้องให้สิทธิแก่ทั้งประชาชนและ
ผูท้ ไี่ ม่ใช่คนชาติของตน การประกัน สิทธิความเท่าเทียมกันในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างชายหญิงและเพือ่ ความ
เท่าเทียมกันในสังคม ประชาธิปไตย การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การรับรองสิทธิในการท�ำงานหาเลี้ยงชีพด้วย
สภาพการท�ำงานทีย่ ตุ ธิ รรม  คา่ จ้างทีเ่ ป็นตามความเป็นอยู  ่ และสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัย ถูกสุขลักษณะ การก่อตัง้ สหภาพแรงงาน
สิทธิของคนงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะจ�ำเป็น สังคมพื้นฐานทางธรรมชาติ
สิทธิของมารดา เด็ก ผู้เยาว์ และความคุ้มครองสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ ที่เพียงพอในปัจจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร
โดยปลอดจากความหิวโหยและการแบ่งสรรอาหาร สิทธิด้านสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย์ การควบคุมโรคระบาด
โดยเฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษา ซึ่งประถมศึกษาจะเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ให้เปล่าแก่ทุกคน และการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องส่งเสริมให้มากที่สุด สิทธิที่จะ
มีส่วนร่วมของประชาชนในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการดูแลจากภาครัฐที่จะคุ้มครองอนุรักษ์และการพัฒนา
รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรม
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๒) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ โดยท�ำ
ค�ำแถลงตีความ ๑ ข้อ เกีย่ วกับเรือ่ งการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปัจจุบนั
คงเหลือข้อสงวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๒๙ การให้อ�ำนาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท
เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี ๒ ส่วน ๓๐ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๖) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของสตรี
การขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี รวมทัง้ การประกันว่าสตรีและบุรษุ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ิ และดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน
โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีส�ำคัญที่จะต้องก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ปรับรูปแบบทางสังคม
และวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
สตรี ประกันความเท่าเทียมกันระหว่างบุรษุ และสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวติ ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และ
การศึกษา การได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท�ำงาน ความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การประกันความเป็นอิสระด้านการเงินและความมั่นคงด้านสังคม และการให้ความส�ำคัญ
แก่สตรีในชนบท ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่ง และกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นการประกัน
ความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๑๗-๓๐)  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
การเสนอรายงาน ผลกระทบของอนุสญ
ั ญา และการก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็น การลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข
การตั้งข้อสงวน และการระงับข้อพิพาท
อนุสัญญาฯ มีพิธีสารเลือกรับ ๑ ฉบับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในเอเชียและประเทศที่ ๕ ในโลกที่ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ นับเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศแรกที่ท�ำให้
พิธีสารเลือกรับฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ พิธีสารเลือกรับฯ เป็นกระบวนการช่วยในการคุ้มครองสิทธิสตรี
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในประเทศที่เป็นภาคี พิธีสารฯ เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสตรี
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเข้ามาไต่สวนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า
เรื่องดังกล่าวได้ด�ำเนินการโดยกระบวนการ แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจนหมดสิ้นแล้ว หรือมีเหตุผลว่ากลไก
ในประเทศด�ำเนินการล่าช้ากว่าปกติ นอกจากนั้น ยังต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลของประเทศนั้นก่อนด้วย อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันยังไม่มีกรณีร้องเรียนของประเทศไทยไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีแต่อย่างใด
		
๓) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และพิธีสารเลือกรับทั้ง ๓ ฉบับ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับเรื่องการค้าเด็ก
การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พิธีสารเลือกรับเรื่องการเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง “กระบวนการติดต่อร้องเรียน”
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ โดยปัจจุบนั
คงเหลือข้อสงวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๒๒ การดูแลกลุ่มเด็กซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติในประเทศ
เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี ๓ ส่วน ๕๔ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๔๑) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ
ของเด็ก ประกอบด้วยความหมายของ “เด็ก” การประกันสิทธิพื้นฐานของรัฐภาคีต่อเด็กในเขตอ�ำนาจของตนบนสิทธิพื้นฐาน
๔ ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิที่จะมีส่วนร่วม การไม่เลือกปฏิบัติ
การค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก การเคารพต่อความรับผิดชอบและสิทธิหน้าที่ของบิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคม
ของเด็ก การประกันสิทธิที่จะมีชีวิต การมีชื่อ มีสัญชาติ เอกลักษณ์ การอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กกับบิดามารดาและครอบครัว
และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การแสวงหา/ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิด มโนธรรม ศาสนา การสมาคม ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการคุ้มครอง
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จากข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นอันตราย การช่วยเหลือบิดามารดาผูป้ กครองให้สามารถเลีย้ งดูเด็กได้ การคุม้ ครองจากความรุนแรงทัง้ ปวง
การดูแลทางเลือกส�ำหรับเด็ก การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพและ
การสาธารณสุขส�ำหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การได้รับมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอ การศึกษา การพัฒนา
บุคลิกภาพ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ การคุ้มครองจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ยาเสพติด ทางเพศ การลักพา ขาย ค้าเด็ก การคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ การถูกทรมานหรือลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม การพิพาทด้วยอาวุธ การฟื้นฟูจิตใจและการกลับคืนสู่สังคม การคุ้มครองเด็กที่ต้องประสบปัญหาด้านกฎหมาย
และต้องเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม และผลกระทบของอนุสญ
ั ญานีต้ อ่ กฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่ ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๔๒-๔๕) ว่าด้วยการเผย
แพร่อนุสัญญา คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก การเสนอรายงาน การส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนที่ ๓ (ข้อ ๔๖-๕๔) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลใช้บังคับ การแก้ไข การตั้งและ
การถอนข้อสงวน  
นอกจากนี้   ไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จ�ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑)  
เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันทางก�ำลังอาวุธ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of
the Child on the involvement of children in armed conflict) (๒)  เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child
prostitution and child pornography) และ (๓) เรือ่ งกระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol to the Convention
on the Rights of the Child on a communications procedure)
		

๔) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
โดยท�ำค�ำแถลงตีความ ๑ ข้อ เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคี และได้ทำ� ข้อสงวนไว้ ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๔ ในเรือ่ งการด�ำเนินมาตรการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติเท่าที่จ�ำเป็น และข้อ ๒๒ ในเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
เนื้อหาของอนุสัญญามี ๓ ส่วน ๒๕ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๗) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ โดยก�ำหนด
ความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” การตีความและมาตรการพิเศษที่จัดขึ้นตามความจ�ำเป็นด้วยเจตนาเพื่อประกัน
ความก้าวหน้าของหมูช่ นบางกลุม่ ทีต่ อ้ งการความคุม้ ครองและสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน การประณามการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
และการประกันการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล กลุ่ม หรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ การด�ำเนินมาตรการที่จะ
แก้ไขกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสนับสนุนการประสานเชื้อชาติเข้าด้วยกัน การจัดให้มี
มาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อให้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาค การประณาม
การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเหนือกว่าของบางชนกลุ่ม การเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ
การลงโทษตามกฎหมายแก่การกระท�ำที่ประณามเหล่านี้ และห้ามการด�ำเนินการส่งเสริมกระตุ้นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนให้เสมอภาคกันตามกฎหมายภายใต้ศาลและกระบวนการยุตธิ รรม การคุม้ ครองของรัฐ การใช้
สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรม สาธารณะและบริการสาธารณะ สิทธิของพลเมืองในเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่อง
เช่น การมีถนิ่ พ�ำนัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคูส่ มรส การรับมรดก สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา
การชุมนุม สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการท�ำงาน ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและบริการต่าง ๆ และการประกันสิทธิของรัฐที่จะให้ความคุ้มครองแก่ทุกคนในอาณาเขตจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้
รวมถึงสิทธิที่จะร้องขอค่าทดแทนจากศาลเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเป็นผลจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๘-๑๖)
ว่าด้วยคณะกรรมการ การเสนอรายงาน การรับข้อร้องเรียนระหว่างรัฐ การด�ำเนินการ การไกล่เกลี่ยและการยุติข้อพิพาท
ของคณะกรรมการ และส่วนที่ ๓ (ข้อ ๑๗-๒๕) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้เงื่อนไขในการตั้งข้อสงวนและ
การถอนข้อสงวน การเพิกถอนอนุสัญญา และการเสนอข้อพิพาทสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

		
๕) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พิธีสารว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะ
องค์กร เมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และพิธสี ารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ และให้สตั ยาบันตราสารทัง้ สองฉบับ โดยมีผลใช้บงั คับกับประเทศไทยในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พิธสี ารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับสตรีและเด็ก โดยได้ก�ำหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิด
ทางอาญา และก�ำหนดมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น การให้พจิ ารณาคดีโดยลับ การจัดให้มี
การฟืน้ ฟูทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม และการก�ำหนดแนวทางในการส่งกลับเหยือ่ จากการค้ามนุษย์ไปยังประเทศต้นทาง
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายอนุวัติการส�ำหรับอนุสัญญา
และพิธีสารดังกล่าวแล้ว
๔.๑.๓

ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

		
๑.๓.๑ การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (Promotion and
Protection of economic, social and cultural rights)

๓๘) การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล�้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุของ
ความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบทางการเมืองในช่วง ๒-๓ ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย
๓๙) แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความไม่เท่าเทียมกันในการเข้า
ถึงโอกาสและบริการต่าง ๆ ของคนยากจนและคนชายขอบ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ตามที่ระบุไว้ใน
แผนและนโยบายการปฏิรูปประเทศ
๔๐) ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการปรับใช้ยทุ ธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อลดความยากจน
๔๑) ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อมุ่งช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอ
๔๒) ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงานด้านสังคมที่ประสบผลส�ำเร็จ
นับจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความจ�ำเป็นในการต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันทางสังคมบนพื้นฐานของการกระจายความมั่นคง
อย่างเป็นธรรม อันจะน�ำไปสู่การบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปส�ำหรับประชาชน
๔๓) ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการท�ำงาน สิทธิด้านสุขภาพ
และสิทธิด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้ด�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอของทุกคน
๔๔) ด�ำเนินความพยายามที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และการให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับสุขภาพและการศึกษา
๔๕) ประกันการเข้าถึงการศึกษา ความมั่นคงทางสังคม การดูแลสุขภาพ และโอกาสทางเศรษฐกิจส�ำหรับ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงสตรีมุสลิมและสตรีที่สมรสก่อนวัยอันควร
๔๖) ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความไม่เท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงโอกาสและบริการต่าง ๆ ของความยากจนและคนชายขอบ
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๔๗) ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและให้มีการเข้าถึง
ระบบประกันสุขภาพอย่างเสมอภาค
ด้านสุขภาพ

๔๘) ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ เพือ่ ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิ
๔๙) แก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของมารดาและทุพโภชนาการในเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ

บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๕๐) ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเข้าถึงการศึกษา รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกันส�ำหรับเด็กทุกคน
๕๑) ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาส�ำหรับทุกคน โดยเน้นประชาชน
ที่ยากจนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล
		
ของไทย

๑.๓.๒

ปัญหาการค้ามนุษย์

๘๖) ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งมีนัยเกินกว่าขอบเขตพรมแดน

๘๗) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
ผู้หญิงและเด็ก และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง
๘๘) เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งมีประชากรต่างชาติบางกลุ่มตกเป็นเหยื่อ และประกันว่าจะไม่มีการใช้
มาตรการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มคนเหล่านี้
๘๙) เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
๙๐) ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งฟื้นฟูเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์
๙๑) ด�ำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
รวมถึงการเพิ่มงบประมาณ และจัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม
๙๒) บังคับใช้กฎหมายด้านการค้ามนุษย์ให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในประเทศไทย
๙๓) เพิ่มความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและใช้แรงงานบังคับ
รวมถึงการค้าประเวณีเด็ก
๙๔) ใช้มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อแก้ไขรากเหง้าของปัญหาการค้าประเวณีเด็ก การท่องเที่ยวเพื่อบริการทางเพศ
สื่อลามกเด็ก และการค้าสตรี รวมทั้งเพิ่มความพยายามในการปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
๙๕) แก้ไขปัญหาสื่อลามกเด็กและการค้ามนุษย์ทั้งเด็กหญิงและชายเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศอย่างจริงจัง
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น ให้ ต� ำ รวจและเจ้ า หน้ า ที่ ต ามแนวชายแดนเพิ่ ม ความพยายามเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้ ตลอดจน
หาความรับผิดชอบในกรณีที่รัฐขาดความพยายามในการด�ำเนินคดีซึ่งเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ในมิ ติ ก ารประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาหลั ก ในกติ ก าระหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) เป็นส�ำคัญ โดยประเทศไทยเป็นภาคีกติกา ICESCR เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๒
เเละมีผลใช้บังคับในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ กติกา ICESCR มีข้อผูกพันให้รัฐภาคีต้องด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ให้ แ ก่ บุ ค คลต่ า ง ๆ โดยครอบคลุ ม ทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการท� ำ งานและสิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพอนามั ย
สิทธิทางการศึกษา ตลอดจนสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่พอเพียง และมีคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ท�ำหน้าที่ก�ำกับและติดตาม
ซึ่งก�ำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานการด�ำเนินงานฉบับแรก (Initial Report) ต่อคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR
ภายในสองปี ห ลั ง จากที่ เ ข้ า เป็ น ภาคี และน� ำ เสนอรายงานฉบั บ ต่ อ ไปในช่ ว งทุ ก ๆ ห้ า ปี โดยคณะกรรมการจะจั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ แ ทน
ของประเทศภาคีที่จัดส่งรายงานได้แถลงผลการด�ำเนินงาน พร้อมกับการสอบถาม แลกเปลี่ยนถึงความก้าวหน้า และแสดงความกังวล
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ แล้ ว จึ ง จั ด ท� ำ สรุ ป ข้ อ เสนอแนะ (Concluding Observations) น� ำ เสนอให้ รั ฐ ภาคี พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ ประเทศไทย
ได้ น� ำ เสนอรายงานโดยผนวกรายงานการด� ำ เนิ น งานฉบั บ แรก และฉบั บ ที่ ส องเข้ า ด้ ว ยกั น โดยจั ด ส่ ง ให้ กั บ คณะกรรมการ ในวั น ที่
๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ (โดยก� ำ หนดส่ ง รายงานฉบั บ แรกและฉบั บ ที่ ส องตามข้ อ ก� ำ หนด ภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕ และ
๒๕๕๐ ตามล� ำ ดั บ ) ในขณะที่ ค ณะกรรมการได้ ต รวจสอบรายงานการด� ำ เนิ น งานของประเทศไทยเกี่ ย วกั บ กติ ก า ICESCR
ระหว่ า งวั น ที่ ๔ - ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ที่ ส� ำ นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ นครเจนี ว า สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส
โดยในส่วนของประเทศไทยมีผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด๑๐๑ เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลไทย๑๐๒ น�ำเสนอและชี้แจงรายงานต่อคณะกรรมการ
ในขณะที่ภาคประชาสังคมมากกว่า ๑๙ องค์กร และ กสม.๑๐๓ ได้จัดท�ำรายงานคู่ขนาน๑๐๔ ซึ่งประเมินสถานการณ์ในมิติต่าง ๆ และจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา พร้อมทั้งเข้าร่วมน�ำเสนอเนื้อหาและสังเกตการณ์การพิจารณารายงานดังกล่าวด้วย
สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ กสม. ใช้แนวทางในการประเมินสถานการณ์โดยพิจารณาตามหลัก
การว่าด้วยการท�ำให้สิทธิซึ่งรับรองไว้ในกติกา ICESCR เป็นจริง โดยบัญญัติไว้ในข้อ ๒ ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐ รับด�ำเนินการโดยเอกเทศและ
โดยความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการท�ำให้สิทธิซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้เป็นจริงอย่างบริบูรณ์ โดยล�ำดับ ด้วยวิธีทั้งปวงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รวมทั้งการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายด้วย

๔.๒

สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รายประเด็น

สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปี ๒๕๕๘ ที่เป็นประเด็นที่ส�ำคัญเรื่องหลัก ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการ
พลังงาน เหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒) สิทธิทางการศึกษา (๓) สิทธิด้านสุขภาพ
และ (๔) สิทธิในการท�ำงาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้

๑๐๑ หน่วยงานราชการอิสระภายใต้การก�ำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ดูรายละเอียดได้ที่ <www.ago.go.th/history.php#7> (เข้าดู ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๑๐๒ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานต่างประเทศ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
๑๐๓ โดยมีนายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่สอง) เป็นผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน�ำเสนอรายงาน และเข้าร่วมการประชุม
๑๐๔ ดูรายละเอียดรายงานที่น�ำเสนอโดย กสม. และองค์กรภาคประชาสังคมทั้ง ๑๙ ฉบับ ดูรายละเอียดได้ที่ <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=967&Lang=en> (เข้าดู ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
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๔.๒.๑ การบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน เหมื อ งแร่ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ดิ น และป่ า ไม้ และการพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ได้ประกัน “สิทธิชุมชน” ในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ
บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ระบุวา่ “บุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
ระบุวา่ “บุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังปรากฏบทบัญญัติอื่นที่เป็นการยอมรับความ
มีอยู่ของ “ชุมชน” โดยจะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติอื่น ซึ่งมีสาระของสิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้
หลายประการ เช่น สิทธิในการมีส่วนร่วมที่จะส่งเสริม บ�ำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๘๕ (๕)) และสิทธิที่จะได้รับ
ข้อมูลค�ำชีแ้ จง และเหตุผลจากรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบส�ำคัญอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับชุมชน
ท้องถิ่น (มาตรา ๕๗ วรรคแรก) เป็นต้น

ประเทศไทยได้ เ ข้ า เป็ น ภาคี ข องตราสารระหว่ า งประเทศด้ า น
สิทธิมนุษยชนหลักทั้ง กติกา ICCPR และ ICESCR ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ
สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วมในนโยบาย
สาธารณะ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีเนื้อหาข้อเสนอแนะจ�ำนวนหนึ่งที่มาจากกลไก
UPR โดยในกระบวนการ UPR ปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้รับ
ข้ อ เสนอแนะจากประเทศสมาชิ ก อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ ชุ ม ชน
หลายประการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล�้ำในสังคม
และการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรม
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๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๒ สถานการณ์ทั่วไป
สถานการณ์ ป ั ญ หาด้ า นสิ ท ธิ ชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ มั ก เป็ น
ผลมาจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐที่มุ่งเน้นการขยายตัว
ตามแนวของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มุ่งเน้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ แต่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในด้านต่าง ๆ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งของปัญหามาจากการที่รัฐ
จัดให้มีแผนงานโครงการขนาดใหญ่โดยด�ำเนินการแบบรวมศูนย์
ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดความเข้าใจใน
บริบทของชุมชน ตลอดจนการค�ำนึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ต่อชุมชน เช่น ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อาชีพท�ำกิน
ของคนในพืน้ ที่ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เริ่มก่อตั้งในปี ๒๕๓๒ และด�ำเนินการ

มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เวลา ๒๖ ปี ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า ว
ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในพื้ น ที่
รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่มีมาแต่เดิม จนท�ำให้เกิด
ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ๑๐๕ กรณีกิจการเหมืองแร่ทองค�ำในจังหวัด
เลย และกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพืน้ ทีข่ องภาคใต้ เป็นต้น
จนเกิดปรากฏการณ์ของกระบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิชุมชน
ขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ
การออกแถลงการณ์ทั้งในนามของชุมชนหรือร่วมกับนักวิชาการ
และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ในการเรียกร้อง
สิทธิตามที่กฎหมายให้การรับรอง ไปจนถึงการรวมตัวกันฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีต่อหน่วยงานรัฐและ/หรือผู้ประกอบการ เพื่อให้องค์กร
ฝ่ายตุลาการพิพากษาชี้ขาดกรณีปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๘
ในขณะทีร่ ฐั ด�ำเนินนโยบายสาธารณะต่าง ๆ โดยมุง่ หวังให้มกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ แต่ในความเป็นจริงประชาชนกลับประสบปัญหา
ผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
การประกอบอาชีพ ซึง่ สถานการณ์ดา้ นสิทธิชมุ ชนตลอดปี ๒๕๕๘ ก็มสี ภาพปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกับปีทผี่ า่ นมา หากแต่ทวีความรุนแรงขึน้ จนเกิด
เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนและชุมชน ตลอดจนเกิดคู่ขัดแย้งใหม่ ระหว่างประชาชนฝ่ายสนับสนุนกับประชาชนฝ่ายคัดค้าน ซึ่ง
สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนในปี ๒๕๕๘ มีประเด็นส�ำคัญที่เกิดขึ้นครอบคลุมการบริหารจัดการพลังงาน (โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ)
เหมืองแร่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และนโยบายการบริหารจัดการ และการดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยในปี ๒๕๕๗ กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนว่า
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม หรือเป็นเรือ่ งที่ กสม.เห็นสมควรให้มกี ารตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๖๘๙ เรื่อง เป็นเรื่องสิทธิชุมชน ๘๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๓ เป็นล�ำดับที่สองของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และในปี ๒๕๕๘ มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๖๕๔ เรื่อง เป็นเรื่องสิทธิชุมชน ๘๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๙ เป็นล�ำดับที่สามของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยในปี ๒๕๕๘
มีสถานการณ์ส�ำคัญ ดังนี้

๓.๑ การบริหารจัดการพลังงาน

รัฐมีนโยบายในการผลักดันให้ชุมชนหรือเอกชนลงทุนท�ำโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเพิ่มเติม โดยใช้เป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทน
เพราะมี ต ้ น ทุ น ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ ที่ น� ำ มาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ไม่ ม ากนั ก ในขณะที่ ผ ลิ ต ก๊ า ซหรื อ มลพิ ษ น้ อ ยกว่ า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน แต่หากไม่สามารถจัดการกับปริมาณ
ก๊าซเสียที่ออกมาจากโรงงานได้ก็อาจท�ำให้เกิดมลพิษ เช่น ฝุ่น
ผงเถ้า และถ่านได้ โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ระบุว่า ประเทศไทย
มีก�ำลังการผลิตรวม ๗๗๙ เมกะวัตต์ แบ่งตามพื้นที่ ดังนี้

๑๐๕ นิตยา โพธิ์นอก (๒๕๕๗), ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า
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ภาค

เหนือ
(ตอนบนเเละล่าง)
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
กลาง
ใต้

จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล

จังหวัดเชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก ก�ำแพงเพชร
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เเละอุทัยธานี
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวล�ำภู สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา
สระบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา เเละ
ยะลา

บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ก�ำลังการผลิต

๑๒๒ เมกะวัตต์
๓๒๙ เมกะวัตต์
๒๕๘ เมกะวัตต์
๗๐ เมกะวัตต์

จากการติดตามสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องปรากฏข้อมูลว่า มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบในหลายพืน้ ที่ อาทิ จังหวัดระยอง สุราษฎร์ธานี พังงา ศรีสะเกษ
เเละพัทลุง รวมตัวกันเพื่อคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีสาเหตุส�ำคัญหลายประการ ได้แก่ (๑) ความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งจะ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน โดยตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน วัด ศูนย์เด็กเล็ก สถานีอนามัย แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เกษตรกรรม
มากเกินไป (๒) ความกังวลเกี่ยวกับการสร้างมลพิษทางอากาศและทางน�้ำในพื้นที่ (๓) การหลีกเลี่ยงกฎหมายของผู้ประกอบการโดยการ
ก�ำหนดให้โรงไฟฟ้ามีกำ� ลังการผลิตอยูท่ ี่ ๙.๙ เมกะวัตต์ ท�ำให้ไม่เข้าข่ายตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้โรงไฟฟ้าทีม่ กี ำ� ลังการผลิต ๑๐ เมกะวัตต์
ขึ้นไปต้องท�ำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาพิจารณ์ก่อน (๔) การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าขยะนั้น พบว่า มีสถานการณ์ปัญหาคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น ปัญหาเรื่องสถานที่ตั้ง กระบวนการ
มีสว่ นร่วม และความกังวลต่อผลกระทบด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในประเด็นด้านสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้ให้ความเห็นชอบการจัดท�ำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ๒ แห่ง (จังหวัดหนองคายและจังหวัดสระบุร)ี เนือ่ งจากพบว่า อาจจะมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบด้าน
สุขภาพในหลายประเด็น เช่น สภาพพื้นที่ตั้งโครงการอาจท�ำให้อากาศเสียและเป็นพิษกระจายไปสู่ชุมชนโดยรอบ เกิดน�้ำเสียปนเปื้อน
รวมถึงอุบัติเหตุจากการจราจรและการขนส่งวัตถุดิบที่เป็นขยะมายังที่ตั้งโครงการ
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

อย่ า งไรก็ ดี ยั ง มี ป ระเด็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีย่ กเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้า
ขยะมู ล ฝอยทุ ก ขนาดก� ำ ลังการผลิต ไม่ต ้องจัด ท�ำรายงาน EIA
จากเดิมก�ำหนดให้ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
ต้องจัดท�ำรายงาน EIA โดยให้ด�ำเนินการตามประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) แทน ซึ่งในเรื่องนี้ นักวิชาการ
เครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ให้
ความเห็นว่า การก�ำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยด�ำเนิน
การตามประมวลหลั ก การปฏิ บั ติ (CoP) ไม่ ส ามารถทดแทน
การท�ำรายงาน EIA ได้ ด้วยเหตุที่ CoP นั้น เป็นเพียงคู่มือตรวจ
สอบรายการสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ที่เป็น
รายการที่โครงการต้องปฏิบัติตามและท�ำการติดตามตรวจสอบ
เท่านั้น และ CoP ไม่ได้ถูกก�ำหนดมาให้ผ่านการพิจารณาเชิง
วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ (คชก.)
อีกทั้งกระบวนการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะของกระทรวงฯ ไม่มีการชี้แจงเหตุผลและรับฟังความคิดเห็น
อย่ า งเพี ย งพอ จึ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามหลัก การของรัฐ ธรรมนูญ และ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม๑๐๖ ซึ่งประเด็นนี้ได้ขยายวงกว้างออกไปจน
กระทั่งมีการรวมตัวกันฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมติคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว

๓.๒ เหมืองแร่
ในปี ๒๕๕๘ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(กพร.) ได้ออกประกาศนโยบายการส�ำรวจและท�ำเหมือง
แร่ทองค�ำในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก
ลพบุรี เลย สตูล สระแก้ว สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ระยอง
สระบุรี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมขยายพื้นที่
ให้เอกชนเข้าส�ำรวจ ท�ำให้เกิดการคัดค้านจากประชาชน
ในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาจากนโยบายการท�ำ
เหมื อ งแร่ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะทวี ค วาม
รุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ โดยจากสถิ ติ ข ้ อ มู ล เรื่ อ งร้ อ ง
เรียนที่มีมายัง กสม. พบว่า มีปัญหาหลัก ใน ๕ ด้าน๑๐๗
ได้แก่ (๑) กรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ โครงการ
ท� ำ เหมื อ งแร่ ข นาดใหญ่ (๒) กรณี ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ
อนุญาตของหน่วยงานรัฐ (๓) กรณีการได้รับผลกระทบ
จากกิ จ การการท� ำ เหมื อ งแร่ ซึ่ ง ได้ รั บ สั ม ปทานจาก
หน่วยงานรัฐไปแล้ว (๔) กรณีการฟื้นฟูเหมือง รวมถึง
การแย่ ง สิ ท ธิ ใ นพื้ น ที่ ห ลั ง การท� ำ เหมื อ ง (๕) กรณี
การข่มขู่ คุกคามอันเป็นผลจากการคัดค้านการท�ำเหมืองแร่
โดยในภาพรวมของประเทศพบว่า มีผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ของเอกชน ดังนี้

๑๐๖ งานเสวนา “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย” โดยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
๑๐๗ นายประทีป มีคติธรรม เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เมษายน ๒๕๕๙
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ผลกระทบด้านสุขภาพ เช่น การตรวจพบสารโลหะหนัก ได้แก่ แมงกานีส และสารหนูในปริมาณสูงในปัสสาวะและเลือดของชาวบ้าน
รอบเหมืองแห่งหนึ่ งที่ พิจิ ต ร ตรวจพบว่ า สารแมงกานี ส และไซยาไนด์ ใ นบริ เวณเหมื อ งแร่ ท องค� ำ จั ง หวั ด เลย ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
และการเสียชีวิตของคนงานเหมืองทองค�ำด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งสันนิษฐานว่า มีสาเหตุมาจากโลหะหนักและสารไซยาไนด์จากเหมือง
ทองค�ำ๑๐๘

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองค�ำซึ่งจัดท�ำโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำของบริษัทแห่งหนึ่ง ระบุว่า เหมืองทองค�ำเป็นปัจจัยหลัก
ที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการป่วย๑๐๙ ประกอบกับการที่หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการแจกจ่ายพืชผักและน�้ำดื่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เช่น พื้นที่จังหวัดพิจิตร ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงของประชาชนโดยรอบ
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น กรณี ส ารพิ ษ ที่ รั่ ว ไหลลงแหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ ที่ อ� ำ เภอวั ง สะพุ ง จั ง หวั ด เลย อั น เนื่ อ งมาจาก
การพังทลายของเขื่อนกักเก็บกากสารไซยาไนด์ ๑๑๐
ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวเรียกร้อง เช่น กรณีบริษัทผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับผู้น�ำชุมชน นักเคลื่อนไหวด้าน
สิทธิชุมชน๑๑๑

ส�ำหรับกรณีการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. .... ๑๑๒ ซึง่ เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัตพิ กิ ดั
อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และน�ำมารวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาข้อกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ดี
ยังมีความเห็นจากนักวิชาการและผู้มีส่วนได้เสียว่า บทบัญญัติบางประการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ยังไม่มีความเหมาะสม
กับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังไม่อาจป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ อาทิ (๑)
การให้สทิ ธิกบั ผูป้ ระกอบการมากขึน้ (๒) การขาดหลักการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนและไม่คำ� นึงถึงสิทธิชมุ ชน เช่น การไม่มบี ทบัญญัตทิ ใี่ ห้
หลักประกันแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบการ การบัญญัติให้รัฐมนตรีสามารถประกาศก�ำหนดพื้นที่เขตแหล่งแร่เพื่อท�ำเหมือง
ได้เป็นอันดับแรก ก่อนการสงวน หวงห้าม หรือใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีน่ นั้ ได้ การขาดมาตรการต่อทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่ดำ� เนินการตามข้อก�ำหนด
(๓) การมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยังไม่มากพอ เช่น สัดส่วนของคณะกรรมการแร่แห่งชาติ และคณะกรรมการแร่ระดับ
จังหวัดมีสดั ส่วนของผูแ้ ทนหน่วยงานรัฐมากกว่าผูแ้ ทนของภาคประชาชน อีกทัง้ ก�ำหนดให้ภาคประชาชนเป็น “องค์กรชุมชน” ซึง่ นิยามว่า
เป็นองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนหรือตามกฎหมายอื่น ท�ำให้จ�ำกัดตัวแทนภาคประชาชน หรือเกิดการมีส่วนร่วม
เป็นในลักษณะรับทราบข้อมูลแต่ยังไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเพื่อก�ำหนดเจตจ�ำนงในการด�ำรงชีวิตอย่างแท้จริง
๑๐๘ แปะข้างฝา “บิ๊กตู่”เบรกเปิดเหมืองทองเพิ่ม เผยแพร่: ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ๐๖:๓๙:๐๐ โดย: ASTV ผู้จัดการรายวัน
๑๐๙ ข้อมุลจากการตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
๑๑๐ บทความชื่อ ทางออกเหมืองแร่ทองค�ำ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=51104&t=news> (เข้าดู ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๑๑๑ เอกสาร การรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมไทยในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบ ๒
๑๑๒ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเสนอร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... เป็นเรื่องด่วนต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลัก
การในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๓.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้
ในช่ ว งปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ พบว่ า มี ชุ ม ชนจ� ำ นวนมากที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๗ เรื่ อ ง “การปราบปรามและหยุ ด ยั้ ง การบุ ก รุ ก ท� ำ ลาย
ทรัพยากรป่าไม้” และค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง “เพิ่มเติมหน่วยงานส�ำหรับการปราบปราม
หยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงาน
เป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อปราบปรามและหยุดยั้ง
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ” ซึ่งผลจากค�ำสั่งดังกล่าวได้น�ำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่รัฐ
เข้าไปด�ำเนินการขับไล่ บุกยึด และรื้อท�ำลายทรัพย์สินของประชาชน
ที่อยู่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่ป่า โดยการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่
รั ฐ ดั ง กล่ า วเน้ น การบรรลุ เ ป้ า หมายเป็ น ส� ำ คั ญ และในส่ ว นหนึ่ ง
ยังขาดกระบวนการและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ใช้ความรอบคอบ
และระมัดระวังมากพอ อาทิ มีการใช้หลักเกณฑ์ในการทวงผืนป่า
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นเกณฑ์ส�ำคัญในการตรวจสอบ
โดยไม่ให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาข้อมูลประกอบอื่น ๆ เช่น
วัตถุพยาน พยานบุคคล หลักฐานทางราชการและประวัติศาสตร์
ประกอบการพิ จ ารณา ในขณะที่ ลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น

ก็เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละช่วง ท�ำให้ประชาชน
ผู้เคยถือครองท�ำประโยชน์ที่ดินมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ยากไร้
ไม่มีที่ดินท�ำกิน ถูกข่มขู่ บังคับ จับกุม ไล่รื้อที่อยู่อาศัยและท�ำลาย
ที่ท�ำกิน ซึ่งขัดกับลักษณะเงื่อนไขตามค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗
ข้อ ๒.๑ ที่ก�ำหนดว่า “การด�ำเนินการ ใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน ซึ่งได้
อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นก่อนค�ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุก
ใหม่ จะต้องด�ำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ เพื่อก�ำหนดวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมและด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป”

โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๔ และ ๖๖/๒๕๕๗
โดยจ�ำแนกการร้องเรียนได้ ๖ ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ข้อกล่าวหา/การกระท�ำที่ละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

การบังคับให้อพยพโยกย้าย โดยไม่ได้มีการจัดพื้นที่รองรับไว้ล่วงหน้า หรือรื้อถอน ท�ำลาย บ้านเรือน ทรัพย์สิน
พืชผล และบังคับให้ออกจากพื้นที่
การท�ำลายพืชผลอาสิน และห้ามเข้าท�ำกิน
การยึดพื้นที่ และห้ามเข้าท�ำกิน หรือถูกให้ออกจากพื้นที่
การติดประกาศให้ชาวบ้านรื้อถอนพืชผล สิ่งปลูกสร้าง หรือค�ำสั่งห้ามมิให้ประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชผล
ทางเกษตรที่ปลูกไว้ในพื้นที่ บังคับให้ประชาชนออกไปจากพื้นที่ หรือห้ามท�ำกิน
การจับกุมด�ำเนินคดีและคุมขังชาวบ้าน ตัดฟันพืชผล สั่งห้ามไม่ให้เก็บเกี่ยวผลผลิต รื้อถอนบ้านพักอาศัย และ
ให้ออกจากพื้นที่
การข่มขู่บังคับด้วยวาจาหรือก�ำลังอาวุธ หรือการบังคับให้ลงลายมือชื่อยินยอมออกไปจากที่ดินท�ำกิน

โดยในเรือ่ งดังกล่าวนอกจาก กสม. จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามค�ำร้อง๑๑๓ และมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรี ผูอ้ ำ� นวยการ
กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ แก้ไขปัญหา คณะกรรมการ
ประจ�ำกติกา ICESCR ยังได้มขี อ้ สังเกตเชิงสรุปต่อรายงานฉบับที่ ๑ และ ๒ ของประเทศไทยตามกติกา ICESCR (E/C.12/THA/CO/1-2) ในการ
ประชุมครัง้ ที่ ๒๘-๓๐ (E/C.12/2015/SR.28, 29 และ 30) ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ โดยได้รบั รองรายงานในการประชุม
สมัยที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในประเด็นที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ สรุปได้ว่า คณะกรรมการฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
๑๑๓ รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๖๘๓-๗๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดินและป่า กรณีประชาชนร้องเรียนการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ อ้างค�ำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๓.๔ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงก�ำหนดให้มีการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น๑๑๔
รวม ๑๐ พื้ น ที่ ได้ แ ก่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตาก เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมุ ก ดาหาร เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสระแก้ ว
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการ
ตามนโยบายประสบผล รัฐจึงมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ เช่น มาตรการสนับสนุนด้านภาษี และการอ�ำนวยความสะดวก
ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการที่รัฐออกค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง “การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ” เร่งรัดกระบวนการจัดหาพื้นที่ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ในการจัดท�ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การด�ำเนินการสัมฤทธิ์ผล
โดยเร็ว โดยมีสาระส�ำคัญในการก�ำหนดให้พื้นที่ตามค�ำสั่งตกเป็นที่ราชพัสดุ อันมีผลเป็นการเพิกถอนสภาพที่ดินต่าง ๆ และให้บรรดาที่ดิน
ที่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามค�ำสั่งนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จนกว่าจะมี
การจัดท�ำผังเมืองรวมขึ้นใช้บังคับส�ำหรับที่ดินอันเป็นพื้นที่พัฒนาหลังจากมีการจัดตั้งพื้นที่พัฒนาแล้ว

ทั้งนี้ ผลจากการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวท�ำให้ประชาชนในพื้นที่จ�ำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและแสดงความคิดเห็นคัดค้าน
การด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว พร้ อ มกั บ ยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ กสม. ด� ำ เนิ น การตรวจสอบ ทั้ ง ในลั ก ษณะการใช้ ที่ ดิ น และทรั พ ยากร
สาธารณประโยชน์เป็นพื้นที่การลงทุนของกลุ่มทุน การเวนคืนที่ดินเพื่อจัดหาพื้นที่ตามนโยบาย และการจ่ายค่าชดเชยที่ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง นอกจากนัน้ ยังมีปญ
ั หาความเดือดร้อนจากการประกาศผังเมืองใหม่ อาทิ การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีผ่ งั เมืองสีเขียวเป็นสีมว่ ง
(พื้นที่เกษตรกรรมกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม) การเวนคืน/ใช้พื้นที่ทางวัฒนธรม หรือความเชื่อ (สุสาน-ป่าช้า) รวมถึงการก�ำหนด
พื้นที่รองรับกิจการเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และการขุดเจาะปิโตรเลียม๑๑๕ และปัญหาด้านมลพิษจากการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ดังกรณีของชาวบ้าน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รบั ความเดือดร้อนจากการที่ คสช. ใช้อำ� นาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวนคืนทีด่ นิ ของประชาชนมากกว่า ๑๐๐ ราย ในพืน้ ทีร่ วม ๒,๑๘๒ ไร่๑๑๖ มาเป็นทีร่ าชพัสดุ โดยมีการ
กล่าวอ้างว่ามีการพิจารณาคัดเลือกพืน้ ทีโ่ ดยไม่มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่เป็นการคัดเลือกตามข้อเสนอของหน่วยงานรัฐ
ในพื้นที่ อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน ซึ่งกรณีนี้ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่ ๔ และ ๗
ต.ท่าสายลวด อ.เเม่สอด จ.ตาก ถึงความเดือดร้อนจากการที่รัฐประกาศให้มีการเวนคืนที่ดิน ท�ำให้ชาวบ้านต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย
และที่ดินท�ำกิน โดยไม่มีการชี้แจงข้อมูลหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
๑๑๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
๑๑๕ การประชุมโครงการเผยแพร่และก�ำหนดทิศทางการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. การใช้ประโยชน์ที่ดินและการผังเมือง พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑๑๖ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.naewna.com/local/168652> (เข้าดู ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ตามนโยบายการอนุรกั ษ์ปา่ โดยเฉพาะค�ำสัง่ คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการท�ำลายพืชผล และการบังคับโยกย้าย
โดยคณะกรรมการ ได้มขี อ้ แนะน�ำให้รฐั บาลไทยดูแลและประกันให้นำ� มาตรการการอพยพโยกย้าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบังคับโยกย้าย
มาใช้เป็นมาตรการสุดท้าย โดยจะต้องมีการดูแล และให้คา่ ชดเชยทีเ่ พียงพอ และ/หรือการจัดสรรทีด่ นิ ใหม่ให้แก่บคุ คลทีถ่ กู บังคับโยกย้าย
ออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นทั่วไป (General Comments) ของคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๔ เกี่ยวกับสิทธิการมีที่อยู่อาศัย
อย่างเพียงพอ และฉบับที่ ๗ ว่าด้วยการอพยพไล่รื้อ

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๔ การประเมินสถานการณ์
จากการประมวลข้อมูลสถานการณ์การบริหารจัดการพลังงาน เหมืองแร่ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน ตลอดปี ๒๕๕๘ อาจกล่าวได้ว่า สิทธิชุมชนได้รับผลกระทบจากนโยบาย มาตรการ และการด�ำเนินการ
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั หลายกรณี ปัญหาส�ำคัญ คือ การขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนนับตัง้ แต่การเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจากหน่วยงานของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนที่จะได้รับผลกระทบในกระบวนการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขาดความสมบูรณ์ และ/หรือเป็นอิสระ เนื่องจาก
เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดท�ำรายงานเอง สิทธิของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม และ
มุ่งเฉพาะการจ่ายค่าชดเชยในรูปของตัวเงินเท่านั้น ซึ่งการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนควรจะค�ำนึงถึงมิติอื่น เช่น
การท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การท�ำให้พอใจ การประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ�้ำอีก เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายประเด็น ดังนี้

๔.๑ การบริหารจัดการพลังงาน

รั ฐ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี พ ลั ง งานทางเลื อ กอื่ น ทดแทนพลั ง งานหลั ก
เช่ น กระแสไฟฟ้ า แต่ ยั ง ปรากฏข้ อ มู ล ว่ า รั ฐ ยั ง มิ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น การหรื อ จั ด ให้ มี ม าตรการในการชดเชยเยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบอย่ า งเพี ย งพอ เหมาะสม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การที่ รั ฐ ออกประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก� ำ หนดให้ ใ ช้ ป ระมวลหลั ก การ
ปฏิ บั ติ (CoP) แทนการจั ด ท� ำ รายงาน EIA ส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี ม าตรฐาน/เครื่ อ งมื อ
ในการคุ้มครองสิทธิของชุมชน ทั้งในการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขาดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และการติดตามประเมินผล

๔.๒ เหมืองแร่
รัฐด�ำเนินการโดยมุ่งเน้นความเติบโตในมิติด้านเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่ า งเดี ย ว โดยมิ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชนและมิ ไ ด้
ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นอื่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรอบด้ า น เช่ น
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ในบางกรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นในการแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ
ยุติความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน พบว่า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ส ามารถเข้ า มาด� ำ เนิ น การตามอ� ำ นาจหน้ า ที่
ได้อย่างทันท่วงที โดยมักจะมีขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณ การขาดแคลน

บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน การขาดกระบวนการเชือ่ มโยง
การท� ำ งานกั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะกั บ ประชาชนในพื้ น ที่
รวมทั้ ง ขาดการติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบในด้ า นต่ า ง ๆ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐยังขาดกรอบในการควบคุมก�ำกับดูแล
การประกอบกิ จ การของภาคธุ ร กิ จ ขาดกระบวนการสนั บ สนุ น
จู ง ใจให้ ภ าคธุ ร กิ จ ประกอบกิ จ การบนพื้ น ฐานของการเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจนไม่ มี ค วามชั ด เจนในการด� ำ เนิ น การ
กับภาคธุรกิจที่ด�ำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

๔.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้
ปั ญ หาที่ สื บ เนื่ อ งจากการใช้ ค� ำ สั่ ง คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ นั้ น เห็ น ว่ า รั ฐ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบพื้ น ที่ ป ่ า ไม้
ตามค� ำ สั่ ง ฯ อย่ า งเพี ย งพอ และการด� ำ เนิ น การตามค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า วจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของพื้ น ที่ วั ฒ นธรรม และวิ ถี
การด�ำรงชีวิต นอกจากนี้ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการบังคับ
ไล่รื้อทรัพย์สิน และเพิ่มความระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเกินกว่าความจ�ำเป็น ทั้งนี้ หากรัฐไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ที่อาจเกิดกับชุมชนได้ รัฐก็ควรที่จะมีมาตรการในการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๔.๔ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนท�ำให้การ
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐสัมฤทธิ์ผลและเกิดการยอมรับทุกฝ่าย กสม. จึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐ ดังนี้

(๑) ในการด�ำเนินนโยบายสาธารณะใด ๆ รัฐควรพิจารณาสมดุล
ระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนทีอ่ าจ
ถูกจ�ำกัด อย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทัง้ ในการ
ก�ำหนดนโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(๒) ในการออกค�ำสั่งโดยอาศัยตามมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รัฐบาล
ควรค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครอง
ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
(๓) รัฐควรทบทวนนโยบายข้อผ่อนปรนระเบียบหรือข้อกฎหมาย
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชน และสมควรเพิ่ ม มาตรการ
ที่ เ ป็ น การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนและชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น
โดยสมควรก�ำหนดให้โครงการทีอ่ าจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment)

(๔) รัฐควรทบทวนวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ทีด่ นิ เเหล่งน�ำ้ จากการบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอ�ำนาจ
การตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง เป็นการกระจายอ�ำนาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุ ม ชนมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นในการก� ำ หนด
เจตจ�ำนงของตนซึ่งเป็นหลักการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ไทยเป็นภาคี
(๕) รัฐควรให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
(๖) รัฐควรให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด�ำเนิน
ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business) โดยค�ำนึงถึงชุมชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งควรก�ำหนดให้กรอบการก�ำกับดูแล
การด� ำ เนิ น การของภาคเอกชน โดยเฉพาะบรรษั ท ข้ า มชาติ
ที่เข้ามาลงทุนประกอบกิจการในประเทศให้มีการด�ำเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และก� ำ หนดมาตรการ
การลงโทษหากภาคเอกชนดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม และ
(๗) รัฐควรรวบรวม ประมวล และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

นโยบายเร่งรัดกระบวนการจัดหาพื้นที่ส�ำหรับจัดท�ำเขตเศรษฐกิจพิเศษตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ส่งผลให้การด�ำเนินการ
ดังกล่าวขาดความรอบคอบและขาดการค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ในกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ โดยหลายพื้นที่ที่รัฐ
เลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจฯ เช่น พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่สาธารณประโยชน์ ขัดกับวัตถุประสงค์เดิมในการใช้ประโยชน์พื้นที่เหล่านั้น อีกทั้งรัฐ
ยังไม่สามารถด�ำเนินการชดเชยค่าเวนคืนที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นจริง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๔.๒.๒

สิทธิทางการศึกษา

๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ได้บัญญัติให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของคนไทยยั ง คงได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามประเพณี ก ารปกครองของประเทศไทย ซึ่ ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ประกันสิทธิทางการศึกษาไว้ว่า รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ
ส�ำหรับเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจะต้องจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้ที่อยู่
ในสภาวะยากล�ำบากอื่น ๆ ให้ได้รับสิทธิที่มีความเท่าเทียมกัน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ข้อ ๑๓ ก�ำหนดให้รัฐภาคีรับรองสิทธิ
ของทุกคนในการศึกษาโดยมุง่ ให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และความส�ำนึกในศักดิศ์ รีของบุคคลอย่างสมบูรณ์ และให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม
ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาภาคบังคับให้กับทุกคนแบบให้เปล่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งจะต้องจัดการศึกษา
ขั้นมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทุกคนมีสิทธิได้รับและให้ทุกคนจะต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐาน
ของความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ซึ่งเป็นการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้รับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา ซึ่งมีสาระส�ำคัญเรื่องการส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อท�ำให้ทุกคนโดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ๑๑๗ เเละเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ประเทศไทย
ได้ให้ค�ำมั่น (Pledge) ว่าจะส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสและเด็กชายขอบ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างเท่าเทียมด้วย๑๑๘
๒ สถานการณ์ทั่วไป
สถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับสิทธิในการศึกษามีประเด็นส�ำคัญ ๒ เรื่อง คือ (๑) ความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา
และ (๒) คุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา
ความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา มีตัวชี้วัดส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ
ในการศึกษา ประกอบด้วย อัตราการเข้าเรียน และอัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษา
๑. ด้านอัตราการเข้าเรียน

จากสถิ ติ ก ารศึ ก ษาของประเทศไทย
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ของส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พบว่า อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ตั้งแต่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ประชากร
กลุ ่ ม อายุ ๖ - ๑๗ ปี ) ในปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มีอัตราร้อยละ
๘๘.๗๐, ๘๘.๗๒ และ ๘๘.๓๕ ตามล�ำดับ
จากสถิ ติ อั ต ราการเข้ า เรี ย นในปี ๒๕๕๖
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ เพียงร้อยละ ๐.๐๒
๑๑๗ UPR หน้า ๒๕-๒๙
๑๑๘ UPR หน้า ๗๖
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แต่ปี ๒๕๕๗ กลับลดลงร้อยละ ๐.๓๗ ส่วนอัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ประชากรกลุม่ อายุ ๖-๑๔ ปี) ปีการศึกษา
๒๕๕๕,๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มีอัตราร้อยละ ๙๕.๗๗, ๙๕.๘๐ และ ๙๖.๖๙ อัตรา
การเข้าเรียนปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๐.๓๐ และ ๐.๘๙
ตามล�ำดับ ส่วนอัตราผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา (ประชากรกลุ่มอายุ ๑๘-๒๑ ปี)
ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มีอัตราร้อยละ ๔๗.๙๗, ๔๙.๐๕ และ ๔๙.๒๗
ตามล�ำดับ อัตราการเข้าเรียนปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑.๐๘
และ ๐.๒๒ ตามล�ำดับ จากสถิติอัตราการเข้าเรียนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า คนไทย
มีโอกาสได้รบั การศึกษาเพิม่ มากขึน้ แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนก็ยงั ไม่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้ครบทุกคน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตรา
การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามีอัตราค่อนข้างต�่ำน้อยกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

จากสถิติดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
อัตราการคงอยูใ่ นระบบการศึกษา โดยพบว่า
ผู ้ เ รี ย นซึ่ ง เริ่ ม เข้ า รั บ การศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่น
ร้อยละ ๙๓.๑ ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๕
ร้ อ ยละ ๒.๔ ส่ ว นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ซึ่งเริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่น ร้อยละ ๙๒.๗ ลดลง
จากปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประมาณร้อยละ
๑.๘๗ และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย

ที่เริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่น ร้อยละ ๘๖.๒ เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร้อยละ ๒.๙ ประเภทสามัญศึกษา มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่น
ร้อยละ ๘๙.๕ เพิม่ ขึน้ จากปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร้อยละ ๒.๗ และประเภทอาชีวศึกษา
มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่น ร้อยละ ๘๐.๖ เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร้อยละ
๑.๘ ๑๑๙ อัตราการคงอยูข่ องผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเว้นแต่ในระดับประถมศึกษา
ที่ลดลงโดยในช่วงที่มีการเลื่อนชั้นจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีการตกหล่นของนักเรียนมากที่สุด และในแต่ละปีผู้เรียน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จะมี อั ต ราการคงอยู ่ ต ่ อ รุ ่ น น้ อ ยที่ สุ ด รองลงมา
คือมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ มัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา
ตามล�ำดับ

๒.๒ คุณภาพการศึกษา
มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET Programme for
International Student Assessment: O-NET PISA) ความสามารถในการคิดของผู้เรียน (GAT) ความสามารถในการ
อ่าน เขียนและค�ำนวณของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป
๑. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ในการศึ ก ษา

ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ใน ๕ กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจมากนัก ดังจะเห็นได้จากผลการ
ทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) (องค์การมหาชน) เนื่องจากโดย
ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐

นอกจากนี้ ข้อมูลจากโครงการประเมินผลการศึกษานักเรียนนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment: PISA) ซึ่งด�ำเนินการโดยองค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Co-operation and Development : OECD) ได้ผลการประเมิน PISA ของ
นักเรียนอายุ ๑๕ ปี ด้านความเข้าใจในการอ่าน (Reading Literacy) ความเข้าใจ
การค�ำนวณ (Mathmatics Literacy) และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) รวม ๖๕ ประเทศ พบว่า ในปี ๒๕๕๕ เทียบกับปี ๒๕๕๒
นักเรียนในประเทศไทยแม้จะมีคะแนนสูงขึ้นในทุกวิชา แต่ยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของกลุ ่ มประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มทดสอบ โดยคะแนนการอ่ า น อยู ่ ใ นอั น ดับ ที่ ๔๘
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ อ ยู ่ อั น ดั บที่ ๔๗ และด้ า นคณิ ต ศาสตร์ อ ยู ่ อั น ดั บที่ ๕๐ ๑๒๐

๑๑๙ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สถิติการศึกษาของประเทศไทยปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗, บทสรุปผู้บริหาร
๑๒๐ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับการศึกษา จ�ำแนกได้เป็น (๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ระหว่าง ๔๐.๓๑-๔๙.๓๓๓ มีค่าเฉลี่ยเกือบทุกวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการทดสอบ O-NET
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ระหว่าง ๓๐.๖๒-๔๖.๒๔ โดยส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๗
และ (๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ระหว่าง ๒๔.๙๘ -๔๙.๓๖
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เกือบทุกวิชา
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒. อัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษา

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๒. ความสามารถในการคิ ด ของผู ้ เ รี ย น
(General Aptitude Test : GAT)

พบว่ า ความสามารถในคิ ด วิ เ คราะห์
คิ ด สั ง เคราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละความ
สามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้างดีพอสมควร
เมื่อพิจารณาจากผลการสอบวัดความถนัด
ทั่วไป (GAT) ของ สทศ. ซึ่งทดสอบผู้เรียน
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อวัดศักยภาพ
ในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความ
ส�ำเร็จ๑๒๑ แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า
มีคะแนนลดลง

๓. ความสามารถในการอ่าน เขียนและค�ำนวณ ของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป

จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในรายงานการติดตามและประเมิน
ผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี ๒๕๕๖ พบว่า
ในปี ๒๕๕๖ ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๖๒.๑ ล้านคน เป็นผู้ที่สามารถ
อ่านหนังสือออก ร้อยละ ๙๔.๘ สามารถเขียนหนังสือได้ร้อยละ ๙๔.๑ สามารถ
ค�ำนวณได้ร้อยละ ๙๓.๘ และเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้ง ๓ ด้าน คือ การอ่าน
เขียน และค�ำนวณ มีร้อยละ ๙๑.๑ โดยกลุ่มเยาวชน (อายุระหว่าง ๑๕-๒๔ ปี)
มีความสามารถอ่าน เขียน และค�ำนวณได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๒
รองลงมา คือ กลุ่มวัยท�ำงาน (อายุระหว่าง ๒๕-๒๙ ปี) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐
และกลุม่ วัยเด็ก (อายุระหว่าง ๖-๑๔ ปี) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ ส่วนกลุม่ วัยสูงอายุ
(อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) อยู่ที่ร้อยละ ๗๑.๓

๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๘
ในปี ๒๕๕๘ สถานการณ์สิทธิทางการศึกษาในประเทศไทย ในเรื่องความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา และประสิทธิภาพ
ในการจัดการการศึกษา พบว่า
๓.๑ ความเหลื่อมล�้ำและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา ซึ่งมีประเด็นความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ๒ ส่วนส�ำคัญ คือ โอกาสทางการ
ศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑. โอกาสทางการศึกษา แสดงให้เห็นโดยข้อมูลเกีย่ วกับเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา จากการส�ำรวจในปี ๒๕๕๖ ในกลุม่ เด็กนักเรียนและนักศึกษา

อายุ ๓-๑๗ ปี พบว่า มีเด็กและเยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนยังขาดโอกาสในการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ ๔.๘๙ ล้านคน
โดยจ�ำแนกออกเป็น ๑๑ กลุ่มย่อย และจ�ำนวนในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

๑๒๑ แยกได้ ๒ ส่วน คือ ความสามารถในการอ่าน เขียนคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (GAT1) และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (GE2) โดยพบว่า ในการสอบวัดครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ คะแนนเฉลี่ย GAT1 ได้เกินครึ่ง (๘๒.๒๒ คนแนน จากคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๓.๒๗ แต่มื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการ
ทดสอบครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ พบว่า มีคะแนนลดลงทั้งสองส่วน
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กลุ่มที่

(๑) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
(๒) เด็กในธุรกิจทางเพศ
(๓) เด็กถูกทอดทิ้ง
(๔) เด็กในสถานพินิจ
(๕) เด็กเร่ร่อน
(๖) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV/AIDS
(๗) เด็กชาติพันธุ์ และชนพื้นเมือง
(๘) เด็กที่ถูกท�ำร้าย
(๙) เด็กที่ใช้สารเสพติด
(๑๐) เด็กพิการ
(๑๑) เด็กที่เผชิญปัญหาความยากจน หรือเด็กที่อยู่ในครอบครัว
ที่มีรายได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
รวม

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

๑๑๔
๖๑
๑๔,๕๖๓
๔๕๕
๑,๓๖๓
๒,๒๘๖
๒๙,๒๕๒
๒,๐๘๑
๑,๓๐๖
๒๕๕,๓๗๕
๔,๕๘๕,๒๐๗

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๓๐
๐.๐๑
๐.๐๓
๐.๐๕
๐.๖๐
๐.๐๔
๐.๐๓
๕.๒๒
๙๓.๗๓

๔,๘๙๒,๐๖๓

๑๐๐

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กขาดโอกาสในการศึกษาหรือหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเด็กที่ยากจนมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ ๙๓.๗๓ ของนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน ๔.๕๘ ล้านคน
จาก ๔.๘๙ ล้านคน เมื่อพิจารณาปีการศึกษาเฉลี่ยจ�ำแนกตามภูมิภาค พบว่า ประชากรในกรุงเทพฯ มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงที่สุด
ในทุกกลุม่ อายุ เช่น กลุม่ วัยแรงงาน (อายุระหว่าง ๑๕-๕๙ ปี) เท่ากับ ๑๑.๙ ปี ส่วนกลุม่ อายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป เท่ากับ ๗.๕ ปี รองลงมาคือภาคกลาง
กลุ่มวัยแรงงาน เท่ากับ ๙.๑ ปี และกลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เท่ากับ ๔.๙ ปี ส่วนภาคที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยน้อยที่สุดทั้ง ๒ กลุ่มอายุ
คือ ภาคเหนือ โดยกลุ่มวัยแรงงาน เท่ากับ ๘.๓ ปี และกลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเท่ากับ ๔.๔ ปี ซึ่งเท่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

มีตัวชี้วัด ๓ ตัว ซึ่งจ�ำแนกข้อมูลตามภูมิภาค
ได้ แ ก่ คะแนนเฉลี่ ย ผลการสอบ O-Net
อั ต ราส่ ว นสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ และ
ตั ว บ่ ง ชี้ ด ้ า นผู ้ เ รี ย น โดยคะแนนผลการ
ทดสอบ O-Net ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า กรุงเทพมหานคร
มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด ทุ ก วิ ช า ส่ ว นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด
ทุ ก วิ ช า ในขณะที่ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔– ๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ตามตัวบ่งชีด้ า้ นคุณภาพของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
มีระดับคุณภาพดี/ดีมาก มีร้อยละสูงสุด คิดเป็น ๙๘.๘๒ รองลงมา คือ ภาคกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙ ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่ ง มี จ� ำ นวนต�่ ำ ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๖.๗๔ ในขณะที่ ตั ว บ่ ง ชี้ ด ้ า นผู ้ เ รี ย น
ที่ มี ค วามสามารถในการคิ ด และท� ำ เป็ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
คิ ด สั ง เคราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ การตั ด สิ น ใจอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และความ
สามารถในการแก้ปัญหา เมื่อจ�ำแนกตามภาค พบว่า ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
มีความสามารถทั้ง ๓ ด้าน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑ รองลงมา คือ ผู้ที่อยู่ใน
ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙ ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕ และภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
จากการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การลงทุนด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่ การลงทุนด้านงบประมาณ และการลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นข้ อมู ล ส� ำ คั ญ พบว่ า การลงทุ นด้ านงบประมาณ ตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๔๙- ๒๕๕๘ รั ฐ บาลไทยได้ จัด สรรงบประมาณ
ด้านการศึกษามากที่สุดให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคิดเป็นอันดับ ๑ ในเกือบทุกปี ยกเว้นปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในอันดับ ๒
โดยงบประมาณด้ า นการศึ ก ษาแต่ ล ะปี อ ยู ่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ ๒๐ ของงบประมาณแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาดั ง กล่ า ว ประเทศไทย
มี ง บประมาณรายจ่ า ยด้ า นการศึ ก ษาคิ ด เป็ น เงิ น ประมาณ ๓.๖ ล้ า นล้ า นบาท๑๒๒ ทั้ ง นี้ ในปี ๒๕๕๘ มี ง บประมาณที่ จั ด สรรให้ ส� ำ หรั บ
การจัดการศึกษาเป็นเงิน ๕๓๒,๔๑๖.๗ ล้านบาท จากเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒.๕๗๕ ล้านล้านบาท๑๒๓ การลงทุนทางการศึกษาพิจารณา
จากร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาในภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ พบว่า ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยลงทุน
ทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ใน ๒๐ หน่วยงานระดับกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๘
ปี

ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี

ก. กลาโหม

ก. การคลัง

ปี ๒๕๔๙
ปี ๒๕๕๐
ปี ๒๕๕๑
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

๑๑๖,๒๓๘.๑
๑๓๑,๕๓๒.๓
๑๘๐,๔๙๖.๕
๒๐๒,๓๘๐.๓
๒๑๕,๗๐๙.๗
๒๐๘,๘๙๕.๙
๑๙๑,๔๑๕.๑
๑๘๐,๗๐๗.๙
๒๒๘,๗๙๖.๖
๑๘๕,๘๕๒.๒

๗๙,๙๒๓.๓
๗๘,๕๕๑.๓
๑๔๓,๕๑๘.๙
๑๗๐,๑๕๗.๔
๑๕๔,๐๓๒.๕
๑๖๘,๕๐๑.๘
๑๖๘,๖๖๗.๔
๑๘๐,๔๙๑.๕
๑๘๓,๘๒๐
๑๙๒,๙๔๙.๑

๑๑๖,๒๓๘.๑
๑๓๑,๕๓๒.๓
๑๘๐,๔๙๖.๕
๒๐๒,๓๘๐.๓
๒๑๕,๗๐๙.๗
๒๐๘,๘๙๕.๙
๑๙๑,๔๑๕.๑
๑๘๐,๗๐๗.๙
๒๒๘,๗๙๖.๖
๑๘๕,๘๕๒.๒

ปี

ปี ๒๕๔๙
ปี ๒๕๕๐
ปี ๒๕๕๑
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ก. เกษตรฯ

ก. คมนาคม

๕๕,๕๐๙.๗ ๔๗,๒๑๐.๓
๕๓,๐๘๔.๘ ๕๑,๖๔๒.๒
๖๕,๑๙๓.๓ ๖๕,๖๗๙.๘
๗๐,๘๒๓
๗๒,๑๙๓.๙
๕๔,๓๕๗.๘ ๕๔,๐๔๑.๖
๗๓,๙๑๓.๖ ๘๐,๓๕๔
๗๖,๗๒๑.๓ ๘๘,๘๕๒.๗
๗๒,๘๘๒.๙ ๙๕,๙๔๘.๗
๗๖,๘๔๑ ๑๐๐,๕๗๗.๓
๘๐,๙๙๙.๕ ๑๑๐,๗๒๒.๕

ก. การต่าง
ประเทศ

ก. การท่องเที่ยว ก. การพัฒนา
และกีฬา
สังคมฯ

๕,๐๐๓.๖
๕,๔๐๑.๒
๗,๕๘๗.๓
๘,๑๕๐.๓
๖,๙๐๓.๘
๗,๔๖๙.๓
๗,๕๗๙.๘
๗,๘๗๖
๘,๖๒๔
๘,๕๖๗.๔

ก.ทรัพยากรฯ ก.เทคโนโลยีฯ ก. พลังงาน

๑๘,๒๔๔.๑
๑๔,๘๘๓.๒
๑๘,๘๑๙.๓
๒๑,๓๖๓.๓
๒๐,๑๐๘.๕
๒๒,๙๓๖.๘
๒๕,๕๘๕
๓๐,๖๕๗.๘
๓๑,๕๘๗.๓
๓๐,๒๔๕.๔

๒๑๖๖.๘
๒๑๘๗.๓
๓๘๔๕.๔
๓๗๓๒.๔
๓๖๗๗.๖
๔๔๐๐.๑
๓๗๖๑.๗
๗๕๙๘.๘
๙๔๕๗.๔
๕๕๙๐.๖

๑,๔๖๗.๔
๑,๕๕๕.๒
๒,๔๖๕.๓
๒,๓๑๕.๕
๑,๘๖๙.๕
๒,๐๑๐.๕
๑,๘๕๐.๙
๑,๙๕๖.๖
๒,๐๕๘.๗
๑,๙๗๖.๑

๑,๗๐๑.๑
๒,๕๗๒.๖
๓,๖๕๖.๙
๔,๙๘๙.๒
๔,๑๑๓.๑
๗,๐๑๗.๕
๑๐,๒๖๔.๕
๑๑,๙๒๖
๑๓,๘๐๗
๗,๙๓๗.๘
ก. พาณิชย์

,
๕,๑๙๓.๘
๔,๖๒๐.๙
๖,๑๕๒.๗
๗,๔๑๖.๖
๖,๒๕๑.๗
๖,๘๙๙.๒
๖,๕๙๒.๗
๗,๔๓๐.๓
๙,๑๗๑.๖
๗,๒๔๗.๒

๓,๖๘๙.๕
๔,๐๒๖.๕
๙,๑๒๙.๘
๙,๖๙๘.๖
๙,๒๒๕
๙,๗๕๖.๓
๑๐,๒๐๑.๑
๑๐,๔๔๘.๘
๑๐,๓๒๔.๖
๙,๕๑๑.๘
ก. มหาดไทย

๖๒,๑๑๙.๘
๑๐๒,๗๙๓.๙
๑๙๐,๙๓๐.๑
๒๐๗,๘๒๖.๓
๑๘๗,๙๙๘.๗
๒๓๐,๗๘๑.๓
๒๘๕,๒๕๕
๓๐๘,๘๓๕
๓๓๓,๑๔๕.๒
๓๔๐,๑๗๑.๖

๑๒๒ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ดูรายละเอียดได้ที่ <http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search/result_by_department-th.jsp>
(เข้าดู ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑๒๓ ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, งบประมาณโดยสังเขป ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘, หน้า ๕.
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ปี ๒๕๔๙
ปี ๒๕๕๐
ปี ๒๕๕๑
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ก. ยุติธรรม

ก. แรงงาน

ก. วัฒนธรรม

๙,๗๕๒.๘
๑๑,๓๐๕.๓
๑๔,๔๕๑.๖
๑๖,๕๐๗.๒
๑๕,๑๖๘.๒
๑๖,๘๒๓.๗
๑๗,๙๔๖.๔
๑๙,๔๐๗.๖
๑๙,๗๓๕.๕
๒๒,๐๒๑.๕

๑๒,๗๑๒.๘
๑๒,๙๕๘.๖
๒๖,๑๖๒.๕
๔๓,๘๒๒.๒
๒๑,๕๔๐.๖
๒๘,๔๖๖.๖
๑๖,๓๑๖.๑
๓๖,๕๒๕.๕
๓๐,๓๕๓.๒
๓๓,๖๓๘.๓

๑,๖๘๒.๔
๒,๒๓๙.๖
๔,๓๗๑.๑
๔,๙๓๖.๙
๔,๓๔๗.๘
๕,๑๑๙.๖
๕,๔๖๘
๕,๙๕๗.๑
๖,๖๒๔.๗
๗,๐๔๗.๔

ก.
ก.
ก. ศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

๔,๑๖๖.๔
๕,๑๓๐.๖
๘,๓๕๐
๘,๐๒๖.๘
๗,๑๕๙.๗
๘,๗๔๖.๗
๘,๐๕๒.๓
๘,๘๓๐.๘
๘,๗๖๓.๖
๘,๘๙๖.๖

๑๕๓,๔๒๐.๕ ๔๑,๙๙๕.๕
๑๙๐,๒๖๒.๘ ๔๕,๑๔๗.๙
๓๐๑,๐๘๕.๒ ๖๕,๔๓๔.๘
๓๕๐,๕๕๖.๖ ๗๑,๙๙๕.๙
๓๔๖,๗๑๓.๑ ๗๑,๖๒๕.๔
๓๙,๑๓๑.๙ ๘๖,๙๐๔.๕
๔๒๐,๔๙๐
๙๑,๙๙๖.๘
๔๖๐,๔๑๑.๗ ๙๙,๗๘๘.๒
๔๘๒,๗๘๘.๖ ๑๐๖,๑๐๒.๙
๕๐๑,๓๒๖.๑ ๑๐๙,๖๕๘.๓

ก.
อุตสาหกรรม

๓,๖๐๐.๖
๓,๐๓๘
๕,๐๘๑
๖,๐๑๓.๘
๕,๖๐๑.๙
๖,๓๖๘.๔
๕,๗๓๗.๕
๖,๓๔๑.๒
๖,๕๘๑.๒
๕,๘๕๖.๕

งบประมาณรายจ่ายของประเทศ ใน ๒๐ หน่วยงาน ระดับกระทรวง/เทียบเท่ากระทรวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่ายของประเทศ

๓๓,๔๑๗.๖
๑๙๒,๙๔๙.๑
๑๘๕,๘๕๒.๒
๘,๕๖๗.๔
๗,๙๓๑.๘
๙,๕๑๑.๘
๘๐,๙๙๙.๕
๑๑๐,๗๒๒.๕
๓๐,๒๔๕.๔
๕,๕๙๐.๖
๑๙๗๖.๑
๗๒๔๗.๒
๓๔๐,๑๗๑.๖
๒๒,๐๒๑.๕
๓๓,๖๓๘.๓
๗,๐๔๗.๔
๘,๘๙๖.๖
๕๐๑,๓๒๖.๑
๑๐๙,๖๕๘.๓
๕,๘๕๖.๕

ในส่วนของการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาทีอ่ ตั ราส่วนของครู และนักเรียน ซึง่ จะสะท้อนถึงภาระงานของครู และการลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา ในปี ๒๕๕๘ มีอัตราส่วนของครูที่สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาต่อนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา คือ ๑ ต่อ ๑๖.๒๘ ซึ่งมีแนวโน้มดีมากขึ้นจากปี ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ในขณะที่มีอัตราส่วนของครูที่สอน
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา คือ ๑ : ๑๙.๙๑ ซึ่งเท่ากับปี ๒๕๕๗
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ทั้งนี้ เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดของลักษณะ (ขนาด) เเละสถานที่ตั้ง (ความห่างไกล ทุรกันดาร และการบริหารจัดการ) ของโรงเรียน จากข้อมูล
ตัวเลขพบว่า มีโรงเรียนอนุบาล-ประถมขนาดเล็ก ประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง ที่มีจ�ำนวนครูต�่ำกว่าเกณฑ์ โดยมีจ�ำนวนครูที่ยังจ�ำเป็นต้องได้รับ
การจัดสรรเพิ่มรวมกัน ๑,๒๐๐ คน ในขณะที่มีโรงเรียนอีก ๘,๕๐๐ แห่ง มีจ�ำนวนครูมากกว่าเกณฑ์ โดยรวมกันเป็น ๑๕,๐๐๐ คน ดังนั้น
ภาวะการณ์ขาดแคลนครูจงึ กระจุกตัวอยูใ่ นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีโรงเรียนขนาดกลางจ�ำนวน ๒,๕๐๐ แห่ง ขาดแคลนครูรวมกัน ๔,๐๐๐ คน
นอกจากนั้น ตามลักษณะการจัดการศึกษาที่แท้จริง แม้โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจ�ำนวนนักเรียนน้อย แต่มีจ�ำนวนห้องเรียนโดยเฉลี่ย ๘ ห้อง
(ทั้งแบบแยก และคละชั้นเรียน) ต่อโรงเรียน ๑ แห่ง โดยมีครูเฉลี่ย ๕ คนต่อ ๑ โรงเรียน จึงท�ำให้เกิดภาวะครูไม่ครบชั้นเรียน หรือครู ๑ คน
ต้องดูแลมากกว่า ๑ ห้องเรียน โดยเมื่อลองปรับใช้เกณฑ์ตามสภาพความเป็นจริงที่ว่าโรงเรียนควรมีครูอย่างน้อย ๑ คนต่อ ๑ ห้องเรียนแล้ว
ก็พบว่า โรงเรียนอนุบาล-ประถมขนาดเล็ก ๑๒,๐๐๐ แห่ง ขาดแคลนครูรวมกันถึง ๔๓,๐๐๐ คน โดยสรุปแล้วในปี ๒๕๕๗ การศึกษาไทยทัง้ ระบบ
ยังมีความต้องการบุคลากรครูอีก ๖,๐๐๐ กว่าคน ในขณะที่หากพิจารณาเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนที่ขาดแคลนครู พบว่า มีความขาดแคลน
มากถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าคน นัน่ ท�ำให้มโี รงเรียนทีข่ าดแคลนครู เพิม่ ขึน้ ถึง ๕ เท่า ในขณะทีห่ ากพิจารณาโรงเรียนอนุบาล-ประถมขนาดเล็กต้องการครู
ทีส่ ามารถสอนได้หลากหลายวิชาหรือจบวิชาเอกประถม แต่ปจั จุบนั กลับมีครู ๑๐,๐๐๐ คน ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ ในวิชาเอกอืน่
สอนวิชาประถม สอนทุกวิชา ในกลุ่มโรงเรียนอนุบาล-ประถมขนาดเล็ก ขณะที่โรงเรียนอีกกลุ่มกลับมีครูจบวิชาเอกประถม ๑๔,๐๐๐ คน
ท�ำการสอนเพียงวิชาเดียวหรือบางวิชาเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรบุคลากรครู ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ในการศึกษา ทั้งในส่วนของการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง หรือสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ
๔ การประเมินสถานการณ์
สถานการณ์การศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาด้านสิทธิทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและความไม่เท่าเทียมกัน
มิ ไ ด้ เ กิ ด จากการขาดแคลนทรั พ ยากร ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากที่ ป ระเทศไทยทุ ่ ม งบประมาณด้ า นการศึ ก ษาเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี ตลอดช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาอยู่ที่ความด้อยประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร๑๒๔

นอกจากนัน้ ยังพบว่าความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเหลือ่ มล�ำ้ ของคุณภาพในการศึกษาของเด็ก
ที่อยู่ในประเทศไทย ดังจะเห็นว่า เด็กที่มาจากกรุงเทพมหานคร
จะมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่น มักจะมีผลคะแนนสอบ
O-Net สูงกว่าเด็กทีม่ าจากครอบครัวยากจนซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลเด็กที่ไม่ได้
ศึกษาในระบบพบว่า ร้อยละ ๙๓.๗๓ เป็นเด็กยากจน ซึง่ ขาดโอกาส
ทางการศึกษา อีกทั้ง ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ไม่กระจาย
อ� ำ นาจหรื อ การจ� ำ กั ด การบริ ห ารจั ด การในท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ
ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ “คุณภาพ” และ “การเข้าถึง”
การศึ ก ษาโดยระบบการศึ ก ษาที่ ก� ำ หนดจากส่ ว นกลางมิ ไ ด้
สนองตอบต่อความต้องการและบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลาย ส่งผลกระทบภาพรวมต่อการแข่งขันทางการศึกษาของ

ประชากรในประเทศไทย แม้ว่ารัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี๑๒๕ แต่ถึงอย่างไร
ก็ตาม ระบบการศึกษาของประเทศยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความหลากหลายของกลุม่ ประชากรทีม่ บี ริบททางสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ ชายขอบ
และกลุ ่ มอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล ดั ง นั้ น รั ฐบาลควรน� ำ ระบบ
การจัดการศึกษาบนฐานคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights-based
Approach) มาปรับใช้ เพื่อสร้างการยอมรับความเสมอภาค
และความเท่ า เที ย ม การไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ตลอดจนการเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย อี ก ทั้ ง ยั ง ควร
กระจายอ�ำนาจ พร้อมกับการออกแบบและจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

๑๒๔ ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร, เปิดผลวิจัยทีดีอาร์ไอ ชี้การศึกษาไทยตกต�่ำ เด็กอ่อน ๓ วิชาหลัก “อังกฤษ-เลข-วิทย์”, ดูรายละเอียดได้ที่ <www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1421075189
๑๒๕ ข้อมูลจากธนาคารโลก
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๔.๒.๓

สิทธิด้านสุขภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ได้บัญญัติให้มีการรับรองและคุ้มครองบรรดาศักดิ์ศรี
ความเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ และความเสมอภาค และกติ ก า ICECSR ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม
๒๕๕๒ ข้ อ ๑๒ ก� ำ หนดให้ มี ก ารรั บ รองสิ ท ธิ ข องทุ ก คนที่ จ ะมี สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต ตามมาตรฐานสู ง สุ ด ที่ เ ป็ น ไปได้
และมีขั้นตอนในการด�ำเนินการเพื่อบรรลุผลในการท�ำให้สิทธิเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ อาทิ การลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอด
และของเด็กแรกเกิด การพัฒนาสุขภาพของเด็ก การปรับปรุงสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม การป้องกัน รักษา และควบคุม
โรคระบาด โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคอื่น ๆ การสร้างหลักประกันการบริการทางการแพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาล
แก่ทุกคนในกรณีที่เจ็บป่วย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแก้ไขสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ประเด็ น สิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพตามข้ อ เสนอแนะของกลไกของ UPR อาทิ การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพ การพั ฒ นา
และปรั บ ปรุ ง ระบบสุ ข ภาพ การเข้ า ถึ ง ระบบการประกั น สุ ข ภาพและการดู แ ลสุ ข ภาพอย่ า งเสมอภาค ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มี ก ารด� ำ รง
ซึ่งมาตรฐานด�ำรงชีวิตที่เพียงพอของทุกคน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ

๒ สถานการณ์ทั่วไป
โดยที่สิทธิด้านสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ดังนั้น รัฐต้องมีหน้าที่ในการด�ำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งประเทศไทยได้จัดให้มีการคุ้มครองสิทธิและการเข้าบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ๓ ประเภท ได้แก่
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ รวมถึงสิทธิในการเข้ารับการบริการในกรณีอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินโดยไม่ต้องถูกซักถาม๑๒๖ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความส�ำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยก�ำหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน ที่เน้นการวางรากฐาน การพัฒนา และการเสริมความเข้มแข็งในการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ๑๒๗

๑๒๖ แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, น. ๑๘
๑๒๗ นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี
(๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘), น. ๑๖๔
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย จากข้อมูลในปี ๒๕๕๘ ประชากรไทยทั่วทั้งประเทศ
พบว่า คนไทยเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพโดยเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒
จากจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ๖๕.๕๘ ล้านคน โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการบริการด้านสาธารณสุขผ่านกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๕๓,๑๕๑ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายเฉลี่ย ๒,๘๙๕ บาทต่อหัวของประชากรผู้มีสิทธิตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ จากการจ�ำแนกตามประเภทสิทธิในการรับบริการสุขภาพตามสิทธิของตน พบว่า
เป็นผู้มีสิทธิตามระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ ๗๓.๘๒ เป็นผู้มีสิทธิตามระบบประกันสังคม ร้อยละ ๑๖.๙๒ เป็นผู้มีสิทธิตามระบบ
สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๗.๔๓ เป็นผู้ที่อยู่ในระบบอื่นๆ ร้อยละ ๐.๗๔ และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิในหลักประกันใด ๆ
ร้อยละ ๑.๐๙๑๒๘ โดยในปี ๒๕๕๘ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการเกี่ยวกับการรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
ประเทศไทย พบว่า ประชากรไทยได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรประกันสุขภาพ) ร้อยละ
๗๕.๔ ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบประกันสังคม ร้อยละ ๑๖.๔ และได้รับสวัสดิการผ่านระบบสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการ
บ�ำนาญ ร้อยละ ๗.๕ นอกจากนี้ ยังพบว่าประชากรร้อยละ ๖.๗ รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน
ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่มิใช่ของรัฐ๑๒๙

ในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิทางด้านสุขภาพในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พบว่า เป็นผูม้ สี ทิ ธิลงทะเบียนเข้ารับบริการสุขภาพ
ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ
๘๘.๑๙ จากหน่วยบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ ๕.๐๒ และหน่วยงานของเอกชนร้อยละ ๖.๗๙ โดยหน่วย
บริการปฐมภูมิในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขมีเพียงร้อยละ
๕.๔๘ ของหน่วยบริการปฐมภูมินอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และอยู ่ ใ นสั ง กั ด เอกชน และมี ห น่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ นอกสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๖ และหน่วยบริการประจ�ำของเอกชน
ร้อยละ ๑๙.๕๙ ส่วนหน่วยบริการรับส่งตัวเป็นหน่วยบริการนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๙ และเป็นหน่วยบริการเอกชน
ร้อยละ ๗ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ ๙๙.๗๙
ของจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๗,๗๗๖ แหง๑๓๐
ในเรื่องคุณภาพในการให้บริการด้านสุขภาพโดยรัฐนั้น พบว่า
โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นโรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโดยใช้กระบวนการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) มีเพียง ร้อยละ
๔๖.๕๓๑๓๑ อีกทั้งข้อมูลในปี ๒๕๕๗ บ่งชี้ว่าจ�ำนวนแพทย์ที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอในการให้บริการ โดยประเทศไทยมีแพทย์ ๑ คน ต่อ
การดูแลประชาชน ๒,๑๒๕๑๓๒ คน
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

ส่วนสถานการณ์ด้านสิทธิด้านสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น มีประเด็น
ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการยุติการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยกลุ่ม
วัยรุ่นไทยมีอัตราการคลอดสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นของประเทศอื่น ๆ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๓๕ รายต่อประชากร
๑,๐๐๐ คน ในวัยเดียวกัน (UNFPA State of World Population)๑๓๓
ซึ่งในปี ๒๕๕๖ อัตราการคลอดของวัยรุ่นไทยอายุ ๑๕-๑๙ ปี
(ต�่ำกว่า ๒๐ ปี) อยู่ที่ ๕๑.๒ รายต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน
ในช่วงอายุ ๑๕-๑๙ ปี โดยพบว่า วัยรุ่นที่มีอายุต�่ำกว่า ๒๐ ปี
มีการคลอดบุตรรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑๒๕,๓๗๑ ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๘ จากการคลอดทั้งหมดจ�ำนวน ๗๔๘,๐๖๗ ราย
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๒๗ เทียบจากการคลอดบุตรของวัยรุ่น
จ� ำ นวน ๑๑๒,๖๗๕ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร เป็นการคลอดซ�้ำจ�ำนวน
๑๕,๒๒๙ ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๒.๑ จากการคลอดบุ ต ร
ของวัยรุน่ ทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า ๒๐ ปี จ�ำนวน ๑๒๕,๑๗๑ ราย โดยเพิม่ ขึน้
ร้อยละ ๑๑.๐ เมื่อเทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๓๑๓๔ นอกจากนี้
จากรายงานการเฝ้ า ระวั ง การยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ์ ใ นประเทศไทย
เมื่ อ ปี ๒๕๕๖ ของส� ำ นั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ กรมอนามั ย
พบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี เป็นผู้ป่วยที่ยุติการตั้งครรภ์
ในสถานพยาบาลร้อยละ ๒๘.๑ โดยมีการยุติการตั้งครรภ์ซ�้ำถึง
ร้อยละ ๖.๙๑๓๕

ผลการด�ำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
บทสรุปผู้บริหาร การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
อ้างอิงแหล่งเดิม ๓
อ้างอิงแหล่งเดิม ๓
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatDefault_Final.aspx
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ภาคผนวก แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย อาคาร
สหประชาชาติ ชั้น ๑๒ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ http://countryo-ce.unfpa.org/thailand/
๑๓๔ สถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๑๓๕ รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

จากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรของประเทศไทยที่ ก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ ส ภาวะคนสู ง วั ย เพิ่ ม มากขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด แนวโน้ ม
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้ง ๓ ระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม
และระบบสวัสดิการข้าราชการ ดังนั้น ในอนาคตรัฐบาลจึงมีแนวคิดในการหาแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการสิทธิในการเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพ ในรูปแบบการท�ำประกันสุขภาพ โดยอาจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีมาตรการ
จูงใจให้ประชาชนผู้มีรายได้ท�ำประกันสุขภาพของตนเอง บิดามารดา หรือคู่สมรส โดยสามารถน�ำค่าเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
เช่นเดียวกันกับเบี้ยประกันชีวิต๑๓๖

รัฐบาลได้เห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพโลกของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (Thailand Global Health Strategies
2015 – 2020) และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพและ
พัฒนายกระดับความสามารถของบุคลากรด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน อันจะท�ำให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในการรับบริการ
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ๑๓๗ อีกทัง้ รัฐบาลมีแนวคิดใหม่ทจี่ ะให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ ตามมติสมัชชา
สุ ข ภาพ เมื่ อ วั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ท� ำ ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพเขตเมือง
ในระดับชาติ และระดับเขตสุขภาพทัง้ ๑๒ เขต โดยคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งท�ำให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ในการจั ด ท� ำ และขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุน
การศึกษาวิจยั ประเด็นการเงินการคลังด้านสุขภาพ เพือ่ น�ำมาใช้
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ผู้รับบริการ และผู้ซื้อบริการด้านสุขภาพ โดยมีสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขจะท�ำหน้าที่ประสานภาคีเครือข่ายสมัชชา
สุ ข ภาพในการร่ ว มพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ ง
และสร้างความตระหนักเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ทุกกลุ่มวัย รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและช่วยพัฒนาระบบ
สุขภาพเขตเมืองอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมในทุกมิติของ
การพัฒนา ทัง้ นี้ เพือ่ บรรลุความมัน่ คงทางสุขภาพและสุขภาวะ
ที่ดีของประเทศ๑๓๘

๑๓๖ วาระปฏิรูปพิเศษ ๑๓ แนวทางการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๓๗ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, http://www.nationalhealth.or.th/node/446
๑๓๘ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ระบบสุขภาพเขตเมือง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

ในเรื่องของคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ รัฐบาลได้มุ่งยกระดับคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ โดยจัดตั้งคณะกรรมการก�ำลังคนด้าน
สุขภาพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน ขับเคลื่อนและผลักดันการด�ำเนินงาน และประสาน
งานสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับก�ำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำลังคนด้านสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙๑๓๙ โดยมีการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับการให้บริการ การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและ
การพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพให้มีการกระจายบุคลากรอย่างเป็นธรรม เพื่อปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๔๐ โดยจากรายงานการศึกษาวิจัยการประมาณความต้องการก�ำลังคนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้า (๒๕๕๒-๒๕๖๒) พบว่า ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีแพทย์ทั้งสิ้นจ�ำนวน ๔๗,๘๐๙ คน๑๔๑ และ
คาดการณ์ความต้องการแพทย์ในปี ๒๕๖๔ ว่าโรงพยาบาลชุมชนจะต้องการแพทย์ทั่วไปเพิ่มขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลศูนย์และมหาวิทยาลัย
จะต้องการแพทย์เฉพาะทาง และในปี ๒๕๖๐ ความต้องการพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรจะมีอตั ราส่วน ๑ ต่อ ๔๕๐ จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผน
การผลิตพยาบาลวิชาชีพที่เหมาะสม โดยควรผลิตจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน ๘,๐๐๐ คน ต่อปี และควรพิจารณาการจัดสรรบุคลากร
เพื่อสอนวิชาชีพสอนวิชาชีพด้านการพยาบาล จ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น๑๔๒
นอกจากนี้ นโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” ร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท�ำให้
เกิดสิทธิในการรับบริการในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โดยผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจะเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้ โดยไม่
ต้องถามสิทธิ ไม่ต้องส�ำรองจ่าย ซึ่งการบริการฉุกเฉิน สถานพยาบาลที่ให้การรักษาจะเป็นผู้ด�ำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรง
(Emergency Claim Online: EMCO) กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนาระบบการให้บริการฉุกเฉินในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ท�ำให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ พบว่า มีผู้ป่วยใช้บริการไปแล้วจ�ำนวน
๖,๓๓๐ คน จ�ำแนกเป็นผู้ป่วยใน จ�ำนวน ๕,๔๑๗ คน และผู้ป่วยนอกจ�ำนวน ๘๕๙ คน จากโรงพยาบาลจ�ำนวน ๓๕๘ แห่ง๑๔๓ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่ใช้สิทธิตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ ต้องส�ำรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และไม่สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจ�ำนวนกับที่จ่ายไป ซึ่งในเรื่องนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินบรรลุผลให้เป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยได้มีข้อเสนอแนะให้ด�ำเนินการ ดังนี้

๑

๒

การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ
ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ ให้แก่ประชาชน
และผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับทราบถึงสิทธิ รวมถึง
การช่วยเหลือเยียวยาผูเ้ สียหายจากการใช้สทิ ธิตาม
นโยบายดังกล่าวฯ

การจัดระบบบริหารจัดการการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรงในกรณีที่
เข้ารับบริการฉุกเฉิน (Emergency Claim Online: EMCO) จากโรงพยาบาล
เอกชนที่ไม่ใช่คู่สัญญากับระบบบริการสาธารณสุขกับส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และการก�ำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลอื่นใด อันเนื่องมากจากการเก็บเงิน
ค่ารักษาพยาบาล

๓

๔

การก� ำ หนดมาตรการ และจั ด สรรเงิ น กองทุ น
อย่างเพียงพอเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย
เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยมิให้ตกเป็นภาระของผู้ป่วย

การก�ำหนดวิธกี ารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยหรือผูบ้ าดเจ็บ อันเนือ่ งจาก
ประสบอุบตั เิ หตุตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในการเบิกจ่าย และ

๑๓๙ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, http://phpp.nationalhealth.or.th/
๑๔๐ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙
๑๔๑ ส�ำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๔๒ รายงานการวิจยั ความตองการกําลังคนทางดานสุขภาพของระบบการใหบริการสุขภาพ ระดับทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ ผลการวิเคราะหค วามตอ งการแพทยท วั่ ไป และ
แพทยเฉพาะทางในประเทศไทย และการพยากรณความตองการแพทยในอนาคต โดย ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ดร.พุดตาน พันธุเณร ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ
๑๔๓ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพและบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี (๑๒
กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๕

จากสถานการณ์ ข ้ า งต้ น พบว่ า แนวโน้ ม ของจ� ำ นวนผู ้ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการเข้ารับบริการด้าน
สุ ข ภาพยั ง มี จ� ำ นวนเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ปั ญ หา
การเผชิญหน้าระหว่างผู้เสียหายกับบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหรือผลกระทบ
ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้พิจารณาทบทวน “(ร่าง) พระราชบัญญัติ
กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ....” โดยกระทรวงสาธารณสุข และ “(ร่าง) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ”
ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าชื่อเสนอผ่านคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) จากร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครอง
ผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข๑๔๕ พ.ศ. .... โดย
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ร่างกฎหมายดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า
เนือ้ หาในร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวเกีย่ วข้องกับการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข
จึงได้มีข้อเสนอแนะนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย
(๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมทางบุคลากร
ควรเป็ น หน่ ว ยงานในการดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบการด� ำ เนิ น
การตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เนื่ อ งจากเป็ น หน่ ว ยงาน

ทีด่ ำ� เนินการดูแลผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อีกทัง้
เป็นการประหยัดงบประมาณการด�ำเนินการอีกด้วย และ (๒)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ควรมีอำ� นาจหน้าที่
ชั ด เจนในการระงั บ หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตสถานพยาบาล
และประกอบโรคศิลปะในกรณีที่สถานพยาบาลกระท�ำการฝ่าฝืน
ค�ำสั่งที่ออกมาอันเกี่ยวกับกองทุนในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
รวมถึงได้มขี อ้ เสนอในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตฯิ เช่น ขอให้
เปลีย่ นชือ่ ร่างพระราชบัญญัตฯิ เป็น “(ร่าง) พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผูเ้ สียหายจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ” เพือ่ ทีจ่ ะสอดคล้อง
เจตนารมณ์ทางกฎหมายในการมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายที่ ค รอบคลุ ม มิ ติ ท างกฎหมายที่ ดี ขึ้ น
เสนอให้อธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลของข้ า ราชการ ควรเข้ า มาเป็ น หนึ่ ง ในองค์ ป ระกอบ
ของคณะกรรมการกองทุน สิทธิในการได้รับเงินค่าชดเชยไม่ควร
ระงับไปเพราะเหตุอันเนื่องจากการไม่รับเงินชดเชยและจะฟ้อง
คดีต่อศาล หรือการรับเงินชดเชยบางส่วน และสิทธิการฟ้องคดี
ต่ อ ศาลของผู ้ เ สี ย หายไม่ ค วรถู ก ตั ด ในกรณี ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชย
ความเสียหายแล้ว เป็นต้น

๑๔๔ รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๖๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายรัฐบาล “ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
๑๔๕ รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๔๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการ
บริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การก�ำหนดมาตรการทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอันเนื่องมาจากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กสม. ยังได้มีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๖ วรรค
แรก ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้รับอนุญาตและผู้ด�ำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย
ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตามประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ” โดยใช้เพิ่มเติมว่า “ให้สถานพยาบาลแจ้งสิทธิการรักษาในกรณีเจ็บป่วยแก่ผู้ป่วยหรือญาติ
และให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ๑๔๔

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

ส�ำหรับสถานการณ์ด้านสิทธิด้านสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น รัฐบาล
ด�ำเนินการแก้ไขกรณีการตัง้ ครรภ์และการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยและการเจริญ
พันธุ์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ขับเคลื่อนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ตามแผนยุทธศาสตร์
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น แบบบู ร ณการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ บรรจุเนือ้ หารายละเอียดของ “(ร่าง) พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .…” ไว้ในแผนฯ ดังกล่าว และต่อมา
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ สนอ “ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น พ.ศ. ....”
โดยได้บรู ณาการแผนยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าไว้ในร่างพระราช
บัญญัตฉิ บับนี้ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดและเสนอนโยบาย
และยุทธศาสตร์การป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ต่อคณะรัฐมนตรี ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีการด�ำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีสิทธิในการเข้ารับบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์ุจากรัฐอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ๑๔๖
นอกจากนี้ การจัดท�ำร่างแผนเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗
จะเป็นการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งในระยาวเพือ่ ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์วยั รุน่ และให้วยั รุน่ สามารถเข้าถึง
สิทธิในการรับบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ และสามารถป้องกัน
การตั้งครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงกึ่งหนึ่งภายใน
ปี ๒๕๖๗ ให้เหลือ ๒๕.๖ คน ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน (เมื่อเทียบอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ในปี ๒๕๕๖ คือ ๕๑.๒ คน ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน) โดยใช้อัตราการคลอดของวัยรุ่นระหว่าง
อายุ ๑๕-๑๙ ปีเป็นตัวชีว้ ดั ๑๔๗ ทีผ่ า่ นมามีคลินกิ วัยรุน่ ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน
๔๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของโรงพยาบาลทีส่ งั กัดกระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมดทีใ่ ห้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ โดยคาดว่า
ในปี ๒๕๖๐ จะสามารถจัดตัง้ คลินกิ วัยรุน่ ในโรงพยาบาลทีส่ งั กัดกระทรวงสาธารณสุขได้ครบทุกแห่งทัว่ ประเทศ การทีว่ ยั รุน่
สามารถเข้าถึงสิทธิในอนามัยเจริญพันธุ์จากการให้บริการของคลินิกวัยรุ่น คาดว่าจะท�ำให้อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่น
อายุ ๑๕-๑๙ ปี ลดลงเหลือไม่เกิน ๕๐ คน ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๐ ได้ ๑๔๘
สิทธิในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพนัน้ ไม่เพียงแต่เป็นสิทธิของประชาชนชาวไทยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นสิทธิของทุกคน
ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ คืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้กับชนกลุ่มน้อย
และบุตรทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทย และกลุม่ บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสถานะและสิทธิบคุ คล จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ ๒๐๘,๖๓๑ คน
โดยจ�ำแนกเป็น (๑) ชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย จ�ำนวน ๑๕๐,๐๗๖ คน (๒) บุตรของชนกลุ่มน้อยดังกล่าว
จ�ำนวน ๕๖,๖๗๒ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดสถานะและสิทธิในการบริการสาธารณสุขของบุคคล
ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และ (๓) กลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการส�ำรวจและการจัดท�ำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิบุคคล จ�ำนวน ๑,๘๘๓ คน รวมถึงการด�ำเนินการประกันสุขภาพให้กับแรงงานคนต่างด้าว ๔ สัญชาติ ได้แก่
เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยและผู้ติดตาม รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๘,๕๐๕ คน โดยท�ำการตรวจสุขภาพ
และจัดท�ำประกันสุขภาพ จ�ำแนกเป็น แรงงานต่างด้าวทีไ่ ม่อยูใ่ นระบบประกันสังคม จ�ำนวน ๒,๓๙๔ คน และแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตามสัญชาติเมียนมา จ�ำนวน ๙๔๔,๓๕๕ คน สัญชาติกัมพูชา ๖๐๙,๗๘๕ คน และสัญชาติลาว ๑๙๔,๓๖๕ คน ๑๔๙
๑๔๖ ข่าวส�ำนักงานรัฐมนตรี ๓๒๐/๒๕๕๘
๑๔๗ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗
๑๔๘ ข่าวสุขภาพ เรื่องส่งเสริม “คลินิกวัยรุ่น” ลดจ�ำนวนแม่วัยใส วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th/Content/28247
๑๔๙ นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพและบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี
(๑๒ กันยายน ๒๕๕๗- ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สถานการณ์ ด ้ า นสิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพในปี ๒๕๕๘ กสม. เห็ น ว่ า รั ฐ บาลได้ มี ค วามพยายามที่ จ ะด� ำ เนิ น มาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก าร
ส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพบรรลุ ผ ลเป็ น จริ ง โดยมี ก ารประกั น สิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพ ด้ ว ยการสร้ า งความก้ า วหน้ า ในการ
ด� ำ เนิ น งานสร้ า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ที่ ค รอบคลุ ม ประชาชนชาวไทยร้ อ ยละ ๙๙.๙๒ ของประชากรทั้ ง หมดของประเทศ
โดยผ่านระบบการบริหารจัดการโดยรัฐ ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการ
ข้าราชการ รวมทัง้ รัฐบาลได้พยายามแสวงหาแนวทางทีย่ งั่ ยืนในการให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ะรองรับกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศที่จะเข้าสู่สภาวะคนสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยอาจให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการบริหารจัดการ
ระบบการให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบประกันสุขภาพเอกชน เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยสามารถเลือกการท�ำประกันสุขภาพเป็นทางเลือก
ใหม่ในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพให้กับตนเอง หรือท�ำให้กับบิดา มารดา หรือคู่สมรส โดยอาจได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี
เช่นเดียวกับการซื้อประกันชีวิตเป็นประโยชน์ต่างตอบแทน อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มนักวิชาการด้านสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องยังได้แสดง
ความเห็นด้วยในการน�ำระบบการให้บริการด้านสุขภาพไปอยู่ในระบบประกันเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการให้บริการขั้นพื้นฐาน
คุณภาพและต้นทุนการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้พฒ
ั นานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง โดยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพโลกของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ
เขตเมือง เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงในระบบสุขภาพ การสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรด้านสุขภาพให้เข้มแข็งโดยมีกำ� ลังคน
ที่เพียงพอในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิที่ดี
ในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ รวมทัง้ ได้มคี วามพยายามด�ำเนินการต่าง ๆ เพือ่ ยืนยันว่าสิทธิดา้ นสุขภาพเป็นสิทธิทสี่ ามารถจะบรรลุผล
ได้จริง และมีความก้าวหน้าในการท�ำให้ประชาชนชาวไทยเกิดสิทธิทดี่ ขี นึ้ ในการเข้ารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
• การน� ำ กระบวนการรั บ รองคุ ณ ภาพของโรงพยาบาล

(Hospital Accreditation) มาใช้ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการให้ดีขึ้น

• การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การในระบบปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น

โดยให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน หรือ
อุบตั เิ หตุ เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรง (Emergency Claim
Online: EMCO) กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ให้
ประชาชนเกิดสิทธิในการเข้ารับบริการอย่างทันท่วงทีในกรณีจำ� เป็น
และเร่งด่วน โดยมิต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ในวั ย รุ ่ น ผ่ า นการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗
และการตรา “(ร่าง) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....”
• การมีแนวโน้มที่จะรับรองสิทธิในการเข้าถึงการเยียวยา
จากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้ดำ� เนินการ (ร่าง) ตราพระราชบัญญัตกิ องทุนคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

• การน� ำ หลั ก การบริ ห ารแบบกระจายอ� ำ นาจ มาใช้ ใ นการ

บริหารจัดการด้านสุขภาพ ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มาบริ ห าร
การจั ด การการบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ซึ่ ง ประชาชนจะเข้ า ถึ ง
การให้บริการได้ง่ายขึ้น
• การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศไทย ท�ำให้กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสิทธิ

ด้ า นสุ ข ภาพทางเพศและอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ ไ ด้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง การ
ด�ำเนินการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและแก้ไข
เชิ ง บู ร ณการในประเด็ น การตั้ ง ครรภ์ แ ละการยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ์
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๔ การประเมินสถานการณ์

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

นอกจากนี้ รัฐบาลได้รับรองและคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของทุกคนในประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights- ICESCR) โดย
•

การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้กับบุคคลที่มี

ปัญหาด้านสถานะและสิทธิบุคคล ซึ่งได้แก่ ชนกลุ่มน้อยและบุตร
ที่ อ พยพเข้ า มาในประเทศไทยซึ่ ง เป็ น บุ ค คลไร้ รั ฐ /ไร้ สั ญ ชาติ
และกลุ่มบุคคลที่ได้รับการส�ำรวจและจดทะเบียนสถานะและ
สิทธิบุคคลเพื่อการคืนสิทธิ

•

การขยายความคุ้มครองในสิทธิด้านสุขภาพให้กับแรงงาน

คนต่างด้าว รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยให้บริการ
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ
ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม พร้อมกับผู้ติดตาม

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในกลุม่ คนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล กลุม่ เปราะบาง เช่น คนพิการ แรงงานข้ามชาติและผูต้ ดิ ตาม
กลุ่มที่อยู่นอกระบบ ตลอดจนคุณภาพ ความพอเพียงของการให้บริการ รวมทั้งความเหลื่อมล�้ำในการได้รับสิทธิที่แตกต่างกันของระบบ
หลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
๔.๒.๔ สิทธิในการท�ำงาน
๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
“สิทธิในการท�ำงาน” ๑๕๐ (right to work) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ซึ่งปรากฏอยู่ในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกติกา ICESCR ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคี แ ละมี พั น ธกรณี ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต าม โดยในส่ ว นที่ ๓ ของ
กติกา (ข้อ ๖-๙) ได้กล่าวถึงสาระของสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ในการท�ำงาน ได้แก่ สิทธิในการท�ำงานและมีเงื่อนไขการท�ำงาน
ที่เหมาะสมเป็นธรรม สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและสิทธิที่จะ
หยุดงาน สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและประกันด้านสังคม ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าว คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้มีข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงาน
การปฏิบัติงานฉบับที่ ๑ และ ๒ ของประเทศไทย ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (E/C.12/
THA/CO/1-2) ในการประชุมครั้งที่ ๒๘ – ๓๐๑๕๑ ระหว่างวันที่
๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับรองรายงานในการประชุมสมัยที่ ๕๐
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยได้แสดงถึงความกังวลต่อ

สถานการณ์ ด ้ า นสิ ท ธิ แ รงงานในประเทศไทย กล่ า วคื อ ในเรื่ อ ง
สภาพการท�ำงานและหลักประกันสังคม ยังมีคนท�ำงานบางกลุ่ม เช่น
คนงานนอกระบบ คนท�ำงานบ้าน คนงานเหมาช่วง ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิในการท�ำงานอย่างเต็มที่ และยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
ทั้งด้านกฎหมายและสังคม รวมไปถึงยังมีช่องว่างทางกฎหมาย
ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ห ญิ ง การใช้ แ รงงานบั ง คั บ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องในประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง ค่าจ้าง
ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยรัฐไม่สามารถประกันให้แรงงานและครอบครัว
มีสภาพการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสมได้ และช่องว่างของค่าจ้าง
ในด้านความแตกต่างด้านค่าจ้างที่ยังเกิดขึ้นระหว่างแรงงานชาย
และหญิงสิทธิด้านสหภาพแรงงาน สิทธิการก่อตั้งสหภาพแรงงาน
สิทธิในการนัดหยุดงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ยังเป็นปัญหาโดยพนักงานของรัฐซึ่งไม่มีสิทธิในการนัด
หยุดงาน

๑๕๐ ในส่วนที่น�ำเสนอเป็นสิทธิในการท�ำงานทั่วไป ส่วนสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ดูรายละเอียดในบทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง
๑๕๑ (E/C.12/2015/SR.28, 29 และ 30)
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แม้ปจั จุบนั ประเทศไทยยังไม่มรี ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ก็ได้ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของบรรดาชนชาวไทยไว้ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๔๑๕๒ โดยสาระเกีย่ วกับสิทธิในการท�ำงานทีร่ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้การรับรองไว้นั้น เป็นเรื่องของเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม การให้หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงาน รวมทั้งหลักประกันในการด�ำรงชีพทั้งในระหว่างการท�ำงาน
และเมื่อพ้นจากการท�ำงาน

ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกตามกระบวนการ
UPR มาด�ำเนินการในเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการ
ท�ำงานให้ได้มาตรฐาน อาทิ การประกันค่าแรงขั้นต�่ำ ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน และการประกันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานเด็ก สตรี และคนพิการ
การเพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ยังได้ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจ (Pledge) ต่อที่ประชุม

UPR ในการที่ จ ะเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงาน
ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ ๘๗ และ ๙๘ รวมทั้ ง จะพั ฒ นา
การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของแรงงาน การป้ อ งกั น
การค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของระบบตรวจสอบแรงงานทั้ ง ระบบโดยสถานการณ์ ทั่ ว ไป
ของแรงงานของไทย ปรากฏดังนี้

๒.๑ สภาพการท�ำงานและระบบประกันสังคม

จากข้อมูลการส�ำรวจแรงงานของประเทศไทย (เฉพาะที่ถกู กฎหมาย) ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี ๒๕๕๖ มีจำ� นวนก�ำลังแรงงาน
รวมทั้งสิ้น ๓๘.๕ ล้านคน เป็นผู้มีงานท�ำ ๓๙.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๙ จ�ำแนกเป็นแรงงานในระบบ ๑๔.๐ ล้านคน และแรงงาน
นอกระบบ ๒๕.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ มีจ�ำนวนก�ำลังแรงงานรวมทั้งสิ้น ๓๘.๖ ล้านคน เป็นผู้มีงานท�ำ ๓๘.๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๔๘ จ�ำแนกเป็นแรงงานในระบบ ๑๖.๓ ล้านคน และแรงงานนอกระบบ ๒๒.๑ ล้านคน และปี ๒๕๕๘ มีจำ� นวนก�ำลังแรงงานรวมทัง้ สิน้
๓๘.๘ ล้านคน เป็นผู้มีงานท�ำ ๓๘.๓ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๑ จ�ำแนกเป็นแรงงานในระบบ ๑๖.๙ ล้านคน และแรงงานนอกระบบ
๒๑.๔ ล้านคน ตามล�ำดับ จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า จ�ำนวนผู้มีงานท�ำของปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวน
ก�ำลังแรงงานรวมทั้งสิ้นกับจ�ำนวนผู้มีงานท�ำของประเทศ แสดงให้เห็นว่าก�ำลังแรงงานของประเทศไทยเป็นผู้มีงานท�ำในอัตราสูง
อีกทั้งยังมีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำที่เป็นแรงงานในระบบมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พบว่า ประเทศไทยยังคงมีจ�ำนวนผู้มีงาน
ท�ำที่เป็นแรงงานนอกระบบสูงกว่าจ�ำนวนแรงงานในระบบ
๑๕๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัตวิ า่ “ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมี
อยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
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หน่วย : ล้านคน

จ�ำนวนแรงงาน

ก�ำลังแรงงานรวมทั้งสิ้น
เป็นผู้มีงานท�ำ
- แรงงานในระบบ
- แรงงานนอกระบบ
ร้อยละ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๓๙.๕
๓๙.๑
๑๔.๐
๒๕.๑
๙๘.๙๙

๓๙.๖
๓๙.๔
๑๖.๓
๒๒.๑
๙๙.๔๘

๓๘.๘
๓๘.๓
๑๖.๙
๒๑.๔
๘๙.๗๑

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางเปรียบเทียบแรงงานในระบบ-นอกระบบ ระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
ล้านคน

๓๕
๓๐

๒๕.๑

๒๒.๑

๒๕

๑๖.๓

๒๐

๒๑.๔
๑๖.๙

๑๔

๑๕

ในระบบ

๕

นอกระบบ

๐

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ที่มา : การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในเรื่องระบบประกันสังคมเป็นการคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย ซึ่งถือเป็นการสร้างหลักประกันในการด�ำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มี
รายได้และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพือ่ รับผิดชอบในการเฉลีย่ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลของส�ำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน พบว่า ในปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๘ มีจ�ำนวนผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ รวมทั้งสิ้น ๑๒.๓๖ ล้านคน
๑๓.๖๒ ล้านคน และ ๑๓.๗๙ ล้านคน ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนก�ำลังแรงงานที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสังคม
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งรัฐจะต้องด�ำเนินการให้แรงงานที่ยังอยู่นอกระบบประกันสังคมได้เข้ามาสู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างถูก
ใช้แรงงานได้เข้าถึงสิทธิแรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
หน่วย : ล้านคน

ประเภทผู้ประกันตน
๑๕๓

มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๙ ๑๕๔
มาตรา ๔๐ ๑๕๕

รวม

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๙.๗๘
๑.๐๗
๑.๕๑
๑๒.๓๖

๑๐.๐๓
๑.๑๒
๒.๔๗
๑๓.๖๒

๑๐.๓๙
๑.๒๐
๒.๒๐
๑๓.๗๙

ที่มา : ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

๑๕๓ ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ได้แก่ ผู้ประกันตนภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
๑๕๔ ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ จ่ายเงินสมทบมาแล้วตามที่กฎหมายก�ำหนด ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ แล้ว มาแสดงความจ�ำนงโดย
สมัครใจขอเป็นผู้ประกันตนต่อไป
๑๕๕ ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๙ และมาแสดงความจ�ำนง
สมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
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๒.๒ ค่าแรงขั้นต�่ำ

บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เมื่อปี ๒๕๕๔ รัฐบาลได้แถลงนโยบายที่จะด�ำเนินการให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท โดยมีการน�ำร่องในการให้ค่าแรง
ขั้นต�่ำของแรงงานในอัตรา ๓๐๐ บาท มาตั้งแต่ช่วงกลางปี ๒๕๕๕ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถือเป็นวันแรกที่ “ค่าแรงขั้นต�่ำ
๓๐๐ บาท” มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งเสียงตอบรับและคัดค้านกับอัตราค่าแรงขั้นต�่ำดังกล่าว
ซึ่งปัจจุบันมีการเรียกร้องจากกลุ่มแรงงานให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำจากวันละ ๓๐๐ บาท เป็น ๓๖๐ บาท และ ๔๒๑ บาทต่อวัน เพื่อให้เพียงพอ
ต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน หากเปรียบเทียบอัตราค่าแรงขั้นต�่ำของประเทศกับประชาคมในกลุ่มอาเซียน จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย
มีอัตราค่าแรงขั้นต�่ำเฉลี่ยต่อวันเป็นอันดับ ๔ จากประเทศกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ ซึ่งมี ๓ ประเทศที่มีค่าแรงเฉลี่ยสูงกว่าประเทศไทย
และมีประเทศที่มีค่าแรงเฉลี่ยต�่ำสุด ๓ อันดับสุดท้าย คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา

ประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐสิงคโปร์
มาเลเซีย
ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายได้/เดือน (บาท)

๕๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๘,๐๐๐-๙,๐๐๐
๕,๑๐๐
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๑๐๐
๑,๗๐๐

เฉลี่ยรายได้ต่อวัน (บาท)

๑,๘๐๐
๘๐๐-๙๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๗๐-๓๐๐
๑๗๐
๑๐๐
๘๓
๗๐
๕๖

ที่มา : บทความเรื่อง “ค่าแรงขั้นต�่ำ ๓๐๐ บาท สูงหรือต�่ำในกลุ่มอาเซียน” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ (http://money.sanook.com/285925/)
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๒.๓ สิทธิในการรวมตัวและเสรีภาพในการสมาคมด้านแรงงาน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน (ILO
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
ก� ำ หนดให้ ป ระเทศสมาชิ ก เคารพและปฏิ บั ติ ต ามสิ ท ธิ ใ นการท� ำ งานขั้ น พื้ น ฐาน
ครอบคลุมทั้งหมด ๔ ประเด็น คือ (๑) เสรีภาพในการสมาคมและการรับรอง
ที่มีผลจริง ส�ำหรับสิทธิในการต่อรองรวม (๒) การขจัดการใช้แรงงานบังคับ
ในทุ ก รู ป แบบ (๓) การยกเลิ ก อย่ า งได้ ผ ลต่ อ การใช้ แ รงงานเด็ ก และ (๔)
การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ๑๕๖ แต่ยังมีอนุสัญญา
ด้านแรงงานที่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน๑๕๗ ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสมาคมและ
เจรจาต่อรอง ได้แก่ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ.๑๙๔๘
และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ.๑๙๔๙
ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ กระทรวงแรงงานได้ มี ก ารเตรี ย มการเพื่ อ เข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญา
ทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยได้เสนอเรื่องให้รัฐสภาพิจารณาไปแล้ว แต่เนื่องจาก
ได้เกิดการรัฐประหารในปี ๒๕๕๗ ท�ำให้เรื่องดังกล่าวถูกระงับไป

ในประเทศไทยพบว่า ในภาครัฐวิสาหกิจมีจ�ำนวนสหภาพแรงงานและสหพันธ์
ในรัฐวิสาหกิจ รวม ๔๙ แห่ง ในภาคเอกชนมีสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน
สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง รวม ๑,๘๔๑ แห่ง๑๕๘
แต่ ใ นภาคราชการพบว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง สหภาพหรื อ สหพั น ธ์ ด ้ า นแรงงาน
แต่อย่างใด ทัง้ ทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔
ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้
แต่ ป ั จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายฉบั บ ใดก� ำ หนดหลั ก การและสาระส� ำ คั ญ ของ

๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

การรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในภาพรวมแต่ อ ย่ า งใด อี ก ทั้ ง การที่ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติ
ให้ ข ้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มี เ สรี ภ าพในการ
รวมกลุ่ม ครอบคลุมเฉพาะข้าราชการพลเรือน
ยั ง ไม่ ร วมถึ ง ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
๑๕๙
ประเภทอื่นอีกเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เสนอ
(ร่ า ง) พระราชกฤษฎี ก าก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ให้ข้าราชการพลเรือน
มี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ ่ ม ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องไม่กระทบประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่อง
ในการจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะ และต้ อ งไม่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการเมื อ ง โดยการรวมกลุ ่ ม
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ (ร่าง)
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมี
สาระส�ำคัญในการก�ำหนดให้ขา้ ราชการมีเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหภาพข้าราชการ โดย
แบ่งเป็นข้าราชการ ๖ ประเภท เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับผูบ้ งั คับบัญชา ช่วยเหลือ
สมาชิ ก ในการอุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ คุ ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ สภาพ
การรั บ ราชการ และรั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
ทางราชการ โดยปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าว
ได้ ผ ่ า นการตรวจพิ จ ารณาของส� ำนั ก งานคณะ
กรรมการกฤษฎี ก าแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ป รากฏว่ า
มีการผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด

ข้อมูลจาก http://www.unionesso.org/
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน อนุสัญญาที่เป็นกรอบมาตรฐานแรงงานและเป็นอนุสัญญาพื้นฐาน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๘๗ ฉบับที่ ๙๘ และฉบับที่ ๑๑๑
ข้อมูลจ�ำนวนสหภาพ สหพันธ์ และสภาที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของส�ำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บทความเรื่อง “เมื่อข้าราชการไทยจะรวมกลุ่มเป็นสหภาพ” โดย เจษฎา ประกอบทรัพย์ และนิสากร วรจันทร์
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ตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ องค์ ก รด้ า นแรงงานได้ พ ยายามเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ด ้ า นแรงงานต่ อ รั ฐ บาล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในวั น แรงงาน
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ งดั ง กล่ า วเป็ น ปั ญ หาที่ ต ้ อ งการให้ รั ฐ บาลแก้ ไ ขให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ แ รงงาน อาทิ การเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลเร่ ง
ให้ ก ารรั บ รองอนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (ILO) ฉบั บ ที่ ๘๗ และ ๙๘ การให้ รั ฐ บาลเร่ ง ตรากฎหมายต่ า ง ๆ
เช่น กฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย พระราชกฤษฎีกา
การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และเร่งน�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. .... ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นต้น การให้รัฐบาลปฏิรูปหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้มากขึ้น เช่น ต้องการยกสถานะส�ำนักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน
การยกสถานะส�ำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ การให้รัฐบาลยุตินโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๘
๓.๑ การด�ำเนินการที่ส�ำคัญของรัฐ

รัฐบาลได้ด�ำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยให้มีมากขึ้นหลายประการ อาทิ การตราพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ การจัดโครงการส่งเสริม ให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการมุมนมแม่ ศูนย์เลีย้ งดูบตุ รผูใ้ ช้แรงงาน๑๖๐ การออกหน่วยเคลือ่ นที่
เพือ่ ให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit) แก่ประชาชนในพืน้ ที่ ประกอบด้วย กิจกรรมประชุมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การรับขึ้นทะเบียน รับช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตน ตอบปัญหา และส่งเสริมให้มีการช�ำระเงินสมทบล่วงหน้าของผู้ประกันตนตามมาตรา
๔๐ การจัดท�ำ Smart Labour Application โดยพัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงานเพือ่ ให้ประชาชนและคนท�ำงานเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน ซึ่งในเรื่องนี้คณะกรรมการประจ�ำกติกา
ICESCR ได้ ชื่ น ชมที่ ป ระเทศไทยให้ ก ารรั บ รองกฎหมายหลายฉบั บ เช่ น กฎกระทรวงคุ ้ ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งความพยายามในการส่งเสริมการปฏิบัติตามสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย การให้การรับรองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก นโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติเพือ่ ขจัดการจ้างงานเด็กทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๗ เป็นต้น

๑๖๐ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงาน “สัญญาจ้างอยุติธรรม: การเอารัดเอาเปรียบแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอล” (A Raw Deal: Abuses of Thai Workers in Israel’s
Agricultural Sector), กลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ในนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
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๒.๔ ข้อเรียกร้องด้านแรงงาน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๓.๒ ข้อเรียกร้องด้านแรงงาน
ในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สภาองค์การลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลขอให้เร่งด�ำเนินการในหลายประเด็น อาทิ ขอให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำในอัตราที่สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ
ควบคุ ม ราคาสิ น ค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภค รวมทั้ ง ขอให้ แ ก้ ไ ขกฎกระทรวงให้ บั ต รรั บ รองสิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมสามารถใช้ สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาล
ได้ทุกโรงพยาบาล และขอให้รัฐบาลไทยให้การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘

ปัญหาเรือ่ งสภาพการท�ำงานกลุม่ ลูกจ้างท�ำงานบ้านและค่าจ้างขัน้ ต�ำ่
พบว่า กลุ่มลูกจ้างท�ำงานบ้านซึ่งข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
เมือ่ ปี ๒๕๕๕ ระบุวา่ มีลกู จ้างท�ำงานบ้านทัว่ ประเทศกว่า ๒๓๐,๐๐๐ คน
เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน เช่น
มี ชั่ ว โมงการท� ำ งานที่ ย าวนานไม่แ น่น อน ไม่ไ ด้รับ สวัสดิการขั้ น
พื้นฐาน การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานที่ มี อ ยู ่ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นการท� ำ งาน
ของคนกลุ่มนี้ อาทิ กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ยั ง ไม่ ค รอบคลุ มถึ ง สิ ท ธิ บางประการที่ ลู ก จ้ า งได้ รั บการคุ ้ มครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การคุ้มครอง
เรื่องค่าแรงขั้นต�่ำ การคุ้มครองชั่วโมงการท�ำงานมิให้เกิน ๘ ชั่วโมง
ต่อวัน สิทธิในการลากิจ ลาคลอด เป็นต้น

นอกจากปัญหาแรงงานไทยในประเทศแล้ว ยังพบปัญหากรณีสภาพการท�ำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
จากรัฐเช่นเดียวกัน เช่น กรณีกลุ่มแรงงานไทยภาคเกษตรกรรมในประเทศอิสราเอลซึ่งประสบปัญหาเรื่องสภาพการท�ำงานที่เลวร้าย๑๖๑
ให้ท�ำงานเกินก�ำหนดเวลา ได้ค่าจ้างต�่ำกว่าที่กฎหมายก�ำหนด การไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แม้กฎหมายอนุญาต การอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
การท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย อาทิ พ่นยาฆ่าแมลงโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน นายจ้างไม่เอาใจใส่เรื่องการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย เป็นต้น
ซึ่งส่งผลให้แรงงานไทยเสียชีวิตหลายราย นอกจากนี้ รายงานการส�ำรวจ 2015 ITUC Global Rights Index ของสมาพันธ์สหภาพแรงงาน
สากล ยังระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยมีระดับความรุนแรงที่ ๔ จากความรุนแรงมากที่สุด
คือ ระดับ ๕ ซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา พม่า และอินโดนีเซีย

๑๖๑ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงาน “สัญญาจ้างอยุติธรรม: การเอารัดเอาเปรียบแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอล” (A Raw Deal: Abuses of Thai Workers in Israel’s
Agricultural Sector), กลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ในนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
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ส� ำ หรั บ การคุ ้ ม ครองลู ก จ้ า งในระบบประกั น สั ง คม รั ฐ บาลได้
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนมากขึ้น๑๖๒
เช่ น การไม่ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ก ารคลอดบุ ต ร จาก
เดิ ม สามารถรั บ สิ ท ธิ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น สองครั้ ง ให้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการ
ชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง จากเดิม
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เมื่ อถูก เลิก จ้างหรือลาออก การก�ำหนดให้ รั ฐบาล
ร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ ไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน จากเดิมกฎหมาย
ไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ รั ฐ ต้ อ งร่ ว มจ่ า ยเงิ น สมทบแต่ เ ป็ น ในลั ก ษณะ
การจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นต้น

ในเรื่องสิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและการเจรจา
ต่ อ รอง พบว่ า ยั ง มี ก ารเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ผลั ก ดั น เรื่ อ งนี้
อย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ายสหภาพแรงงานในไทย ๗ แห่ง
ได้ยื่นหนังสือประท้วงรัฐบาลไทยต่อองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) โดยระบุว่า ประมาณร้อยละ ๗๕ ของกลุ่ม
แรงงานไม่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมตัวกัน
และเสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง ท�ำให้ไทยเป็นประเทศ
ที่มีอัตราการเป็นสมาชิกสหภาพของแรงงานต�่ำที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ เท่านั้น ซึ่งหลายกรณี
ที่เกิดขึ้น แรงงานจะถูกไล่ออกเมื่อพยายามรวมกลุ่มเพื่อการ
เจรจาต่อรองกับนายจ้าง หรือถูกกดดันให้ลาออก๑๖๓

๔. การประเมินสถานการณ์
โดยที่ลักษณะทั่วไปของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มีลักษณะเป็นสิทธิเชิงบวกหรือสิทธิที่รัฐจะต้องด�ำเนินการให้เกิด
ความก้าวหน้า (Positive Rights/Progressive Realization
of Rights) เป็นล�ำดับ และใช้เวลาในการที่จะท�ำให้สิทธิดังกล่าว
เกิ ด ขึ้ น จริ ง โดยรั ฐ มี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี
เพื่อให้สิทธิได้เกิดความก้ า วหน้ า เป็ นล� ำ ดั บ

ไทยเป็ น ภาคี ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจ� ำ กติ ก า
ICESCR รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายไทย ค� ำ แถลงการณ์
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ๑๖๔ ตลอดจนข้ อ เสนอแนะ
จากกระบวนการ UPR รวมทั้ ง การให้ ค� ำ มั่ น โดยสมั ค รใจ
(Pledge) ต่อที่ประชุม UPR ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย กสม. เห็นว่า

รั ฐ จึ ง มี ห น้ า ที่ แ ละพั น ธกิ จ หลายประการที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การให้
สอดคล้ อ งกั บ สนธิ สั ญ ญาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศที่

๑๖๒ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงาน “สัญญาจ้างอยุติธรรม: การเอารัดเอาเปรียบแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอล” (A Raw Deal: Abuses of Thai Workers in
Israel’s Agricultural Sector), กลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ในนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
๑๖๓ สหภาพแรงงานโลกประท้วงรัฐบาลไทยละเมิดเสรีภาพ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ http://www.dailynews.co.th/foreign/352751 ข้อมูลจากคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส�ำหรับเจ้าหน้าที)่ กองสวัสดิการเเรงงาน กรมสวัสดิการเเละคุม้ ครองเเรงงาน (ตุลาคม ๒๕๕๗)
๑๖๔ ค�ำแถลงการณ์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมข้อ ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่
มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด�ำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
ข้อ ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ�ำเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
ข้อ ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครอง
ทางสังคมของแรงงานอาเซียน
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๔.๑ สภาพการท�ำงานและระบบประกันสังคม

รัฐมีมาตรการการด�ำเนินการทีจ่ ะท�ำให้แรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่
ในระบบ โดยมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ท�ำให้
แรงงานได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายและมีหลักประกันทางสังคม
มากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า มีแรงงานบางกลุม่ ยังไม่ได้รบั
ความคุ้มครองอย่างทั่วถึง ได้แก่ กลุ่มลูกจ้างท�ำงานบ้าน ลูกจ้าง
ที่ ไ ปท� ำ งานในต่ า งประเทศที่ มั ก ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ จ ากนายจ้ า ง
การไม่ได้รบั ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม การมีชวั่ โมงการท�ำงานทีย่ าวนานเกินไป
เเละการที่กฎหมายประกันสังคมยังให้การคุ้มครองไม่ครอบคลุม
แรงงานทั้งหมด เป็นต้น รัฐจึงจ�ำเป็นต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและ
เร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้ง
ควรบูรณาการการท�ำงานจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้กลไกรัฐที่มี
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ แนวทาง รวมถึงกฎหมาย สามารถให้การ
คุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ โดยรัฐควรทบทวนให้มีการ
ปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ แ ก้ ไ ขกฎหมายและประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก�ำหนด
นิยามค�ำว่า “ลูกจ้าง” ให้หมายถึง ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับ
ค่าจ้าง ซึ่งท�ำให้ครอบคลุมกลุ่มของลูกจ้างเพิ่มมากขึ้น แต่การ
แก้ไขนิยามดังกล่าวไม่มีผลถึงลูกจ้างท�ำงานบ้านด้วย เนื่องจาก
ยังไม่มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดลูกจ้างตามมาตรา ๔
(๖) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในมาตรา ๔
(๗) ซึ่งบัญญัติให้ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงาน

ที่ลูกจ้างท�ำนั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ให้เป็นลูกจ้าง
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ของ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีผลท�ำให้ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้านของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยู่ด้วยไม่สามารถใช้สิทธิประกันตนตามมาตรา ๓๓
ได้ ซึ่งหากลูกจ้างกลุ่มนี้ประสงค์จะใช้สิทธิในระบบประกันสังคม
ก็จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เท่านั้น ซึ่งจะ
ได้รับความคุ้มครองน้อยกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ดังนั้น
หากรัฐประสงค์ให้ผทู้ ที่ ำ� งานกับนายจ้างโดยได้รบั ค่าจ้างได้รบั ความ
คุ้มครองตามระบบประกันสังคม จึงต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฯ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

นอกจากนี้ เนื่ อ งจากประเทศไทยถื อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของห่ ว งโซ่
อุปทานระดับโลกของบรรษัทข้ามชาติจ�ำนวนมาก รัฐจึงจ�ำเป็นต้อง
มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองแรงงานมิให้ถูกละเมิดสิทธิ และต้อง
มีมาตรการที่ชัดเจนในการก�ำกับดูแลผู้ประกอบการที่เป็นสายการผลิต
ของบรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนแนวทางในการด�ำเนินการหากพบว่า
มี แ รงงานในประเทศไทยถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ จ ากบรรษั ท ข้ า มชาติ เ หล่ า นี้
รวมถึงควรสร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการทุกประเภทกิจการ
ให้การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ของผู้ประกอบการเอง
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แม้ตัวเลขค่าแรงขั้นต�่ำของแรงงานในประเทศไทยจะอยู่ล�ำดับต้น ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน แต่จากการที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
มีราคาทีส่ งู ขึน้ จึงมีขอ้ เรียกร้องจากแรงงานเพือ่ ให้รฐั พิจารณาปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ จาก ๓๐๐ เป็น ๓๖๐ บาท กสม. เห็นว่า ในการพิจารณา
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำนั้น รัฐควรพิจารณาเงื่อนไขตามสภาพความเป็นจริง เช่น เงื่อนไขของสถานประกอบการแต่ละสถานประกอบการ
ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายค่าแรงแตกต่างกัน เงื่อนไขของค่าครองชีพหรือความจ�ำเป็นในการใช้จ่ายในแต่ละพื้นที่ของประเทศมีความ
แตกต่างกันในบริบทของตัวเอง ในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง อาทิ กรุงเทพมหานคร แรงงานก็มีความจ�ำเป็นต้องใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นกัน รัฐจึง
จ�ำเป็นต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบและละเอียดรอบคอบ เนือ่ งจากการพิจารณาขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทัง้ ประเทศอาจส่งผลให้ราคาสินค้าปรับ
ตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กอาจรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ในขณะเดียวกัน รัฐควรพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายให้การ
คุ้มครองค่าแรงขั้นต�่ำครอบคลุมถึงลูกจ้างท�ำงานบ้านด้วย

๔.๓ สิทธิในการรวมตัวและเสรีภาพในการสมาคม

รัฐมีความก้าวหน้าในการจะเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงาน
๑๖๕
ระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘๑๖๖ โดยกระทรวง
แรงงานได้จัดท�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
และ (ร่าง) พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ขึน้
ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หากฎหมายปั จ จุ บั น ให้ ส อดคล้ อ ง
กับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ มากขึ้น แต่ผลจาก
การรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแรงงาน ยังพบว่า
มีเนื้อหาในบทบัญญัติบางประการที่ยังควรต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม
เติมเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของแรงงานเป็นไปอย่างครอบคลุม
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ค�ำว่า “ลูกจ้าง” ซึ่งมีความหมาย
แคบกว่าค�ำว่า “คนท�ำงาน” การมีบทบัญญัติที่เป็นการแทรกแซง
จากเจ้าหน้าที่ กรณีการจะจัดตั้งสมาคม สหภาพ สหพันธ์ ฯลฯ
เป็นต้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมและเจรจาต่อรอง กสม.
เห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายและแผนการที่ชัดเจนในการเข้าเป็น
ภาคีอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
โดยไม่ ต ้ อ งรอให้ มี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ

อนุสัญญาทั้งสองฉบับก่อน๑๖๗ นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัตใิ ห้กลุม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ มี สิ ท ธิ ใ นการรวมกลุ ่ ม ได้ โดยถื อ เป็ น การรวมกลุ ่ ม
บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของมนุษย์ทกุ คน
ที่รัฐไม่อาจเลือกปฏิบัติ แต่อย่างไก็ดี เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ของข้าราชการอาจถูกจ�ำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายได้
เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สว่ นรวมของประชาชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง หรือจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
อันเนื่องมาจากเหตุผลความจ�ำเป็นในการจัดบริการสาธารณะ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ฉะนั้น ข้าราชการ
บางประเภทที่ เ ป็ น กลไกส� ำ คั ญ ของประเทศจึ ง อาจถู ก ห้ า ม
ไม่ให้จัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการได้๑๖๘ ดังนั้น
รัฐยังควรผลักดันให้ร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. .... เข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
โดยเร็ ว เพื่ อ ให้ ข ้ า ราชการมี สิ ท ธิ ใ นการจั ด ตั้ ง สหภาพ
เช่ น เดี ย วกั บลู ก จ้ า งประเภทอื่ น

๑๖๕ สาระส�ำคัญ คือ ๑) นายจ้างและคนท�ำงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนท�ำงานในภาครัฐ หรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบ มีสิทธิที่จะรวมตัวจัดตั้งหรือเข้าเป็น
สมาชิกขององค์กรของตน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างอิสระโดยไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานใด ๒) การรวมตัวนั้นเป็นไปได้อย่างเสรี ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ อาชีพ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง สีผิว ๓) มีเสรีภาพในการที่จะยกร่างธรรมนูญข้อบังคับขององค์กรตนเอง และคัดเลือก
ผู้แทนของตน และการจัดการบริหารองค์กรของตนโดยที่รัฐจะต้องหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือจ�ำกัดสิทธิดังกล่าว ๔) องค์กรนายจ้างและองค์กรแรงงานมีสิทธิและเสรีภาพที่จะจัดตั้ง
หรือเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรระดับสหพันธ์ หรือสภา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศได้
๑๖๖ สาระส�ำคัญคือ ๑) รัฐต้องคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวจากการกระท�ำใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระท�ำที่ท�ำให้แรงงานไม่สามารถเข้า
ร่วมสหภาพแรงงานได้ หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือการเลิกจ้าง เพราะการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
๒) รัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครองแก่องค์กรของนายจ้างและองค์กรแรงงานให้ปลอดจากการแทรกแซงกันและกัน ๓) รัฐต้องด�ำเนินการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้กฎหมายคุ้มครองสิทธิใน
การรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมสามารถบังคับใช้ได้จริง
๑๖๗ รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๓๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๖๘ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๓๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๔.๒ ค่าจ้างขั้นต�่ำ

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

๔.๒.๕ การค้ามนุษย์
๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ให้การรับรอง
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ การห้ามบุคคล
มิให้ถูกกระท�ำทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส การห้ามบุคคล
มิให้ถูกจับกุมตามอ�ำเภอใจ การห้ ามบุ คคลมิใ ห้ถูกเกณฑ์ แรงงานหรื อ บั งคั บ ใช้
แรงงาน การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม เป็นต้น ประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีกติกา ICCPR โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙
และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ โดยไม่มีการตั้ง
ข้อสงวน แต่ได้ท�ำค�ำแถลงตีความไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ข้อบทที่ ๑ วรรค ๑
เรื่องการใช้สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง การก�ำหนดสถานะทางการเมือง
การด�ำเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเสรี (๒) ข้อบทที่ ๖ วรรค ๕
การพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี (๓) ข้อบทที่ ๙ วรรค ๓ ระยะเวลา
ในการน�ำผู้ถูกจับกุมไปศาล และ (๔) ข้อบทที่ ๒๐ วรรค ๑ การห้ามโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อสงคราม ซึ่งต่อมาประเทศไทยได้ถอนค�ำแถลงตีความข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ และ
ข้อบทที่ ๙ วรรค ๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ตลอดจนพิธีสารของอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการค้าเด็ก การ
ค้าประเวณีเด็กและสื่อลากมกเกี่ยวกับเด็ก ได้ให้การคุ้มครองบุคคลจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางเพศ
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized
Crime: UNTOC) ซึง่ ประเทศไทยได้ลงนามเมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และพิธสี าร
เพื่ อ ป้ อ งกั น ปราบปราม และลงโทษการค้ า มนุ ษ ย์ โ ดยเฉพาะสตรี แ ละเด็ ก

เสริ ม อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ เ พื่ อ การต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมข้ า มชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ในลั ก ษณะองค์ ก ร
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, supplementing the United
Nations Convention against Transnational
Organization Crime) เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ธั น วาคม
๒๕๔๔ และได้ยื่นสัตยาบันสารพร้อมกันทั้ง ๒ ฉบับ
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้อนุสัญญาฯ
และพิธีสารฯ เรื่องการค้ามนุษย์ เริ่มมีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทย ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เป็นต้นมา โดยที่ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการมี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ น กฎหมายอนุ วั ติ ก ารส� ำ หรั บ อนุ สั ญ ญาฯ
และพิธีสารฯ ดังกล่าว ๑๖๙
อนุสัญญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรี แ ละเด็ ก (ASEAN Convention against
Trafficking, Especially Women and Children)
ซึ่งประเทศไทยลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๘๑๗๐ มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการป้องกัน
และต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเน้นการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ที่ต้นเหตุ เช่น การขจัดความยากจน
การลดปัจจัยเกือ้ หนุนและป้องกันการตกเป็นเหยือ่ ซ�ำ้
และการส่งเสริมความร่วมมือข้ามแดน โดยเฉพาะ
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคนเข้าเมือง
การคุ ้ ม ครองผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละ
การส่งกลับ การบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การยึดทรัพย์
การให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในเรือ่ งทางอาญา
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ

๑๖๙ กระทรวงการต่างประเทศ, “การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนุสัญญาฯ”, http://www.mfa.go.th (สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๑๗๐ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ ๔๙ ณ เวียงจันทน์
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นิยามการค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children) ได้ ก� ำ หนดนิ ย าม
“การค้ามนุษย์” ไว้ในมาตรา ๓ ย่อหน้า (ก) ว่าหมายถึง การจัดหา
การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก�ำลัง หรือด้วยการบีบบังคับ
ในรูปแบบอืน่ ใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง
ด้วยการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย

จากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์ การแสวงผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความ
ยินยอมของบุคคลผู้มีอ�ำนาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์ อย่างน้อย
ที่ สุ ด ให้ ร วมถึ ง การแสวงประโยชน์ จ ากการค้ า ประเวณี ข อง
บุ ค คลอื่ น หรื อ การแสวงประโยชน์ ท างเพศในรู ป แบบอื่ น
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือ
การกระท�ำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท�ำให้ตกอยู่
ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย๑๗๑

รูปแบบของการค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีลักษณะของการเคลื่อนย้ายหรืออพยพเหยื่อหรือผู้เสียหายจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการเคลือ่ นย้ายจากประเทศยากจนไปสูป่ ระเทศร�ำ่ รวย กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มีการเคลือ่ นย้ายเหยือ่ หรือผูเ้ สียหายออกจาก
ประเทศต้นทางหรือประเทศต้นก�ำเนิด (ประเทศที่เป็นแหล่งในการส่งเหยื่อค้ามนุษย์) และอาจน�ำมาพักไว้ที่ประเทศทางผ่าน (ประเทศที่
ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านการเดินทางของเหยือ่ ค้ามนุษย์) เพือ่ น�ำไปสูป่ ระเทศปลายทาง (ประเทศทีเ่ หยือ่ หรือผูเ้ สียหายจะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์
หรือแสวงหาผลประโยชน์) ส�ำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น อยู่ทั้งในสถานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่ผเู้ สียหายมักถูกน�ำตัวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ใน ๔ ลักษณะคือ (๑) การค้า
ประเวณีหรือขายบริการทางเพศ (๒) การบังคับใช้แรงงาน (๓) การบังคับเป็นขอทาน และ (๔) การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ๑๗๒ ซึ่งข้อมูลจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และส�ำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) แสดงจ�ำนวนคดีการแสวงหาประโยชน์
จากบุคคลอื่น ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ โดยจ�ำแนกรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่นเป็น ๓ ประเภท คือ การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี ขายบริการทางเพศ) การบังคับใช้แรงงาน และการน�ำคนอื่นมาขอทาน ดังนี้ ๑๗๓
พ.ศ.

๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

แสวงหาประโยชน์ทางเพศ

บังคับใช้แรงงาน

การน�ำคนอื่นมาขอทาน

พม.

อส.

พม.

อส.

พม.

อส.

๔๒
๔๕
๔๖
๒๙๘

๗๓
๗๘
๗๔
๒๙๙

๑๔
๑๐
๙
๓๗

๐
๕
๙
๙

๑
๔
๑
๕๑

๐
๑
๐
๑

สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยที่ส�ำคัญและอยู่ในความสนใจของสังคมโลก คือ การค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์
จากการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการท�ำประมง โดยสืบเนื่องจากรายงาน TIP Report (Trafficking in Persons
Report) ซึ่งเป็นรายงานประจ�ำปีที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต้องจัดท�ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
(Trafficking Victims Protection Act - TVPA) ค.ศ. 2000 เพื่อเสนอต่อรัฐสภา โดยเป็นการประเมินสถานการณ์และการด�ำเนินการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ๑๘๖ ประเทศ และน�ำมาจัดอันดับตามเกณฑ์ในกฎหมาย TVPA เป็น ๔ ระดับ
โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (ประเทศในกลุ่มที่ต้องจับตามอง) ต่อมาในปี ๒๕๕๗
ประเทศไทยถูกกล่าวอ้างว่า มีการใช้แรงงานทาสและแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมายในอุตสาหกรรมการท�ำประมง ส่งผลให้ถกู ลดอันดับจากระดับ ๒

๑๗๑ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ, “พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร”, http://www.nocht.m-society.go.th /human-traffic/law/download/la01.pdf (สืบค้นเมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๑๗๒ กิตสุรณ สังขสุวรรณ์ ๒๕๕๘), “เรื่องเดิม”, หน้า ๘๓ – ๘๔
๑๗๓ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด, “ประเภทคดีของส�ำนักงานอัยการสูงสุด”, www.caht.ago.go.th/images/documents/sort.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
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บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒ สถานการณ์ทั่วไป

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

ซึง่ ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) มาอยูใ่ นระดับ ๓ โดยรายงานระบุวา่ ประเทศไทยไม่ได้แสดงความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เท่าที่ควร โดยมีประเด็นส�ำคัญ ๔ เรื่อง คือ (๑) การคัดแยกผู้เสียหายในประชากรกลุ่มเสี่ยงด�ำเนินการ
ได้ไม่เพียงพอ และไม่ได้ส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครอง (๒) ไม่พบว่ามีการด�ำเนินคดีกับเจ้าของเรือที่บังคับใช้แรงงาน (๓) ไม่พบว่า
มีการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดในข้อหาการค้ามนุษย์ และ (๔) ไม่มีการรายงานผลการสอบสวนและด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์
๓. สถานการณ์ปี ๒๕๕๘
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย จ�ำแนกตามลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ ๔ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑ การบังคับใช้แรงงาน

การแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานอาจแบ่งออกเป็น
๒ ประเภท ได้แก่ การบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง
และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ รวมถึงแรงงาน
ที่เป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่ปกติ (Irregular Migrant) ทางทะเล
เช่น ชาวโรฮินจา เป็นต้น โดยเชื่อว่ามีการค้ามนุษย์ในกระบวนการ
โยกย้ า ยถิ่ น ฐานชาวโรฮิ น จา เนื่ อ งจากมี ก ารพบหลุ ม ศพของ
คนกลุม่ นีใ้ นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ทีค่ าดว่าเป็นเหยือ่ ของการค้า
มนุษย์ ในหลายกรณีทกี่ ารแสวงหาประโยชน์ทงั้ สองประเภทมีความ
เกี่ยวพันกัน กล่าวคือ มีผู้เสียหายเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนเดียวกัน
โดย Greenpeace Thailand ได้เผยแพร่ Infographic ปัญหา
วิ ก ฤตทะเลไทย เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ระบุ เ กี่ ย วกั บ
การบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงว่าในจ�ำนวนแรงงานบนเรือ
ประมง ร้อยละ ๙๔ เป็นแรงงานทีไ่ ม่มเี อกสารสัญญาจ้างตามกฎหมาย
ร้อยละ ๗๘ ไม่มีสวัสดิการพื้นฐาน และร้อยละ ๕๙ เคยอยู่ใน
เหตุการณ์สังหารแรงงานบนเรือ๑๗๔

ในปี ๒๕๕๘ รายงาน TIP Report (Trafficking in Persons
Report) ยังคงจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ ๓ (Tier 3)
โดยรายงาน ระบุว่า “ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการตรวจสอบหรือ
คัดกรองเหยื่อหรือผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยมีกระบวนการในการคัดกรองเหยื่อหรือผู้เสียหาย
แต่ ก ระบวนการดั ง กล่ า วยั ง คงไม่ เ พี ย งพอและยั ง คงต้ อ งการ
ความแน่นอน การสัมภาษณ์หรือสอบถามเหยือ่ หรือผูเ้ สียหายได้ใช้
ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ และกระท�ำโดยเปิดเผย ซึ่งอาจไม่ปลอดภัย
แก่เหยือ่ หรือผูเ้ สียหาย เพราะขบวนการค้ามนุษย์อาจพบเห็นเหยือ่
หรือผูเ้ สียหายได้ การบริการล่ามแปลภาษาของเหยือ่ หรือผูเ้ สียหาย
ก็ยังคงมีจ�ำกัด การขาดแคลนสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวและมี
ความปลอดภัยในการคัดกรองเหยื่อหรือผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่
ยังคงมีความไม่เข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์หรือสัญญาณซึ่งบ่งบอกถึง
การค้ามนุษย์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ท�ำให้เกิดการคัดกรองเหยื่อ
หรือผู้เสียหายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เหยื่อหรือผู้เสียหายบางกลุ่ม
ไม่ได้รับการคัดกรอง และเหยื่อหรือผู้เสียหายบางกลุ่มอาจถูก
ส่งกลับประเทศต้นทางโดยปราศจากการตรวจสอบและคัดกรอง๑๗๕

๑๗๔ กรีนพีช,“Infographic ปัญหาวิกฤตทะเลไทย เรือประมงที่ไร้ความรับผิดชอบ ต้นเหตุปัญหาวิกฤตทะเลไทย”, http://www.greenpeace.org/ seasia/th/press/reports/oceancrises-in-Thailand-infographic/, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๑๗๕ กิตสุรณ สังขสุวรรณ์. (๒๕๕๘). สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ Human Rights and Human Trafficking. วารสารกฎหมายนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า ๑๐๑
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นอกจากนี้ กลุ ่ ม สหภาพยุ โ รป (European Union - EU)
ยังได้พิจารณาให้ใบเหลืองประเทศไทยจากปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมาย ไร้รายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยให้
เหตุผลว่าประเทศไทยยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมใน
เรื่องการท�ำประมงผิดกฎหมายทีส่ อดคล้องกับหลักกฎหมายสากล
โดยมีประเด็นส�ำคัญคือ การท�ำประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ใช้เครื่องมือจับปลาที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการใช้แรงงานทาส
ทั้งนี้ กฎระเบียบ IUU ของ EU ถูกร่างขึ้นเพื่อช่วยขจัดปัญหา
การท�ำประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะ โดยเพิ่มมาตรการคว�่ำบาตร
การน�ำเข้าอาหารทะเลจากประเทศที่เพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหา IUU fishing ซึ่ง EU พิจารณาว่าประเทศไทยไม่ได้แสดงถึง
ความพยายามอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อการขจัดปัญหาดังกล่าว จึงให้ใบเหลืองแก่ไทยเพื่อเป็นการตักเตือนอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยผลที่ตามมา คือ ประเทศไทยมีเวลา ๖ เดือนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
คว�่ำบาตรการน�ำเข้าอาหารทะเลจาก EU โดยจะมีการตรวจสอบและประเมินความคืบหน้าของปัญหาดังกล่าวนี้อีกครั้งในเดือนตุลาคม
๒๕๕๘ ๑๗๖
ส� ำ หรั บ ความก้ า วหน้ า ในการแก้ ไ ขปั ญ หาประมงผิ ด กฎหมาย
ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ด�ำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การเสนอร่างกฎหมายและการประกาศใช้พระราชก�ำหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการออกอนุบัญญัติ เร่งด่วน ๕๒
ฉบับและการจัดท�ำคู่มือรู้กฎหมายประมง “ฉบับชาวประมง” (๒)
การพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ระบบการติดตาม ควบคุม และ
เฝ้าระวัง (Monitoring Control and Surveillance - MCS) และ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รวมถึงการฝึกอบรม
ผู้สังเกตการณ์บนเรือ (Observer On Board) และ (๓) การบังคับ
ใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการท�ำงานร่วมกันในระดับระหว่าง
ประเทศ โดยมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศที่มีอุตสาหกรรมประมงเป็นหลัก เช่น อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได้ มี ค วามร่ ว มมื อ ในสองมิ ติ คื อ
การพัฒนาความร่วมมือด้านประมง และการจัดส่งลูกเรือ
ประมงไทยทีต่ กค้างในอินโดนีเซียกลับมายังประเทศไทยจ�ำนวน
๑,๑๗๔ คน ในส่วนของคดีค้ามนุษย์ ในปี ๒๕๕๘ มีสถิติการ
จับกุมเพิม่ ขึน้ สามารถด�ำเนินคดีได้ ๓๑๗ คดี ซึง่ มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้
จากเดิม ๒๗๖ คดี มีผู้ต้องหาในคดีจ�ำนวน ๕๔๗ คน จากเดิม
๔๑๒ คน และช่วยเหลือผู้เสียหายได้มากขึ้นจาก ๕๙๗ คน
เป็น ๗๒๐ คน ๑๗๗

๓.๒ การบังคับค้าประเวณี

ในปี ๒๕๕๘ ได้ปรากฏข่าวสารเกีย่ วกับการกวาดล้างและจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
การบังคับค้าประเวณีหรือขายบริการทางเพศในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่๑๗๘
หนองคาย๑๗๙ นครสวรรค์๑๘๐ เเละนครปฐม๑๘๑ เป็นต้น โดยสามารถจับกุม
ผู้กระท�ำความผิดและช่วยเหลือผู้เสียหายได้จ�ำนวนหนึ่งนอกจากนี้ข้อมูลรายงาน
สรุปเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ พบว่ามีผู้กระท�ำความผิดในฐานการเป็นผู้ประกอบการผู้ล่อลวง
หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือชักน�ำผู้อื่นไปเพื่อค้าประเวณี ผูเ้ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นรูเ้ ห็น
หรือสนับสนุน จ�ำนวน ๙๗ คน จ�ำแนกตามฐานความผิด ดังนี้
๑๗๖ พริมา อัครยุทธ,(๒๕๕๘), “สหภาพยุโรปแจกใบเหลืองเตือนไทยแก้ปม IUU Fishing”, https://www.scbeic.com/th/detail/ product/ 1436, (สืบค้นเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๑๗๗ รัฐบาลไทย. “รัฐบาลโดย ศปมผ. แถลงการณ์แก้ไขการประมงผิดกฎหมายที่มีความก้าวหน้า เป็นแบบอย่างการปฏิรูปเพื่อการแก้ไขปัญหาคั่งค้างของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่
มกราคม ๒๕๕๙”. http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/ 99258-99258 (สืบค้นเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๑๗๘ ข่าวสด,“ตร.กวาดล้างค้ากามเชียงใหม่”,http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU1qZzRNRE๐yTnc 9PQ==&subcatid= (สืบค้นเมือ่ ๒๐ กุมภาพันธ์
แนวหน้า,“ต�ำรวจรวบกระเทยหนองคาย หาหญิงสาวต�่ำกว่า ๑๘ ปีค้ากาม”, http://www.naewna.com/local/143089 (สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๑๗๙ ข่าวสด,“เด้ง ผกก.ไพศาลี เซ่นจับค้ากาม ๑๕ สาวลาว”, http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid= TVRReU1qYzVNRGd5T1E9PQ ==&subcatid=
(สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๑๘๐ ไอเอ็นเอ็น,“รองผบ.ตร.แถลงปคม.รวบแก๊งค้ามนุษย์สาวลาว”, http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=594150 (สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๑๘๑ มูลนิธกิ ระจกเงา,“รายงานสถานการณ์ปญ
ั หาเด็กขอทานรอบปี ๒๕๕๘”,http://www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page. php?topic_id= 1775&auto_id=7&TopicPk=
(สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

110

บทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี ๒๕๕๘

อายุ ๑๔ ปี – ไม่เกิน ๑๘ ปี
ชาย
หญิง

ล�ำดับ

การกระท�ำผิดในฐาน

๑
๒

ผู้ประกอบการ
ผู้ล่อลวง หน่วงเหนี่ยว กักขัง
หรือชักน�ำผู้อื่นไป
เพื่อการค้าประเวณี
ผู้เกี่ยวข้อง
รวม

๓

๑

๕

อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง

รวม

๑
๒๗

๒๑
๓๘

๒๒
๗๑

๒

๒

๔
๙๗

๓.๓ การบังคับขอทาน

สถิติการรับแจ้งเบาะแสการน�ำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานของโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีจ�ำนวน
การรับแจ้งเบาะแสอยู่ที่ประมาณ ๓๐๐ ราย ลดลงจากปี ๒๕๕๗ ที่มีจ�ำนวนการรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งสิ้น ๔๐๔ ราย ๑๘๒
สถิติจ�ำนวนรับเเจ้งมูลนิธิกระจกเงา
ล้านคน
๔๕๐
๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐

จ�ำนวนการรับเเจ้งเบาะเเส

๑๐๐
๕๐
๐

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

พ.ศ.

๓.๔ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

ส�ำหรับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนุษย์ในลักษณะของการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ยังไม่มีรายงานตัวเลขที่ชัดเจน
และมีรายงานการศึกษาในเรื่องนี้น้อยมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการค้าอวัยวะจะกระท�ำในตลาดมืดและหลายประเทศก�ำหนดให้การค้า
อวัยวะเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี ได้มีรายงานข่าวว่ามีการค้าอวัยวะ อาทิ ไต ในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชน
ที่มีความยากจน เช่น ในประเทศกัมพูชามีกรณีการลักลอบค้าอวัยวะในโรงพยาบาลทหาร ในกรุงพนมเปญ ทั้งที่เป็นไปโดยสมัครใจ
หรือถูกบังคับ หรือมีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับบริจาค โดยผ่านนายหน้า ส�ำหรับประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะป้องกัน
ปัญหาดังกล่าวโดยมีโรงพยาบาลหลายแห่งก�ำลังถูกสอบสวน เนือ่ งจากมีการปลอมเอกสารในการพิสจู น์บคุ คลผูบ้ ริจาคและผูร้ บั ในประเทศไทย
มีผู้ป่วยที่รอรับบริจาคไตสูงถึง ๔,๓๒๑ ราย ในขณะที่มีผู้บริจาคเพียง ๕๘๑ ราย๑๘๓ โดยที่สภากาชาดไทยในฐานะที่เป็นองค์กรก�ำกับดูแล
การบริจาคอวัยวะได้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ต้องส่งเอกสารรายละเอียดของผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต เพื่อป้องกันการปลอม
เอกสารในการพิสูจน์บุคคลผู้บริจาคและผู้รับ
๑๘๒ มูลนิธิกระจกเงา,“รายงานสถานการณ์ปัญหาเด็กขอทานรอบปี ๒๕๕๘”,http://www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page. php?topic_id= 1775&auto_id=7&TopicPk=
(สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๑๘๓ The National, “Risk of a new organ trafficking route in South East Asia”, http://www.thenational.ae/world/southeast-asia/risk-of-a-new-organ-trafficking-routein-south-east-asia (สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
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ประเทศไทยได้ ใ ช้ ม าตรการด้ า นกฎหมายในการป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งก�ำหนดให้มีคณะกรรมการประสาน
และก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ ภูมิภาค
จั ง หวั ด มี น โยบายยุ ท ธศาสตร์ แ ละมาตรการในการป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ การมี ก องทุ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ มีกลไกประสานงานในระดับระหว่างประเทศ และมี
ระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่สถานการณ์การค้า
มนุษย์ในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่รัฐต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และท�ำงานในเชิงรุก
มากขึ้น โดยรัฐบาลจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ
การบังคับใช้กฎหมาย แม้วา่ รัฐบาลจะมีการออกกฎหมายฉบับต่าง ๆ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ และมีรายงานผลการจับกุมและด�ำเนินคดีผทู้ กี่ ระท�ำความผิด
ในคดีการค้ามนุษย์ทเี่ พิม่ มากขึน้ แต่ภาพรวมของสถานการณ์การค้ามนุษย์ และ
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อด�ำเนินคดีและพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ รวมถึงผู้ที่ท�ำให้เหยื่อหรือผู้เสียหายต้องถูกบังคับใช้แรงงานในภาค
ธุรกิจการค้าและการส่งออกของประเทศยังไม่ชัดเจนนัก ซึ่งรัฐควรด�ำเนินการ
เพือ่ บังคับใช้กฎหมายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง เพือ่ แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดฐานค้า
มนุษย์ และผู้ที่หลอกลวงเหยื่อหรือผู้เสียหาย/นายหน้าในการจัดหาเหยื่อ
หรือผู้เสียหายเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์มาด�ำเนินคดี
การด� ำ เนิ น งานแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ อ ย่ า งบู ร ณาการ รัฐบาลมีความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในส่วนของการออกกฎหมาย
เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การจัดตัง้ หน่วยงานทีม่ คี วามรับผิดชอบ
โดยตรง ตลอดจนการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
แต่การด�ำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากองค์กร/หน่วยงาน
ภาคประชาสังคม ที่มีประสบการณ์ตรงในการท�ำงานเกี่ยวข้องกับปัญหา
การค้ามนุษย์ ซึง่ หากรัฐและองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมีการด�ำเนินงาน
ที่สอดคล้องและร่วมมือกัน ย่อมจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการให้ความช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด�ำเนินการ
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดูแลช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ จากกรณีการช่วยเหลือแรงงาน

ไทยที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการช่วยเหลือ
เหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของรัฐบาลยังขาดประสิทธิภาพและ
ไม่ทนั ท่วงที เนือ่ งจากพบว่า เหยือ่ หรือผูเ้ สียหายบางรายไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ
มาเป็นระยะเวลามากกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย ซึ่งรัฐ
จ�ำเป็นต้องมีการท�ำงานเชิงรุกในการสืบหาเบาะแสว่ายังมีเหยื่อหรือผู้เสียหาย
ที่เป็นคนไทยถูกล่อลวงไปใช้แรงงานยังประเทศอื่น ๆ อีกหรือไม่ เพื่อจะได้ให้
การช่วยเหลือเหยือ่ หรือผูเ้ สียหายเหล่านัน้ ได้อย่างทันท่วงที ในทางกลับกันเหยือ่
หรือผู้เสียหายที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ รัฐบาล
ต้องให้ความส�ำคัญในการช่วยเหลือและดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อหรือ

ผู้เสียหายเหล่านั้นกลับเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์
ซ�้ำอีก ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือ
รัฐควรจัดให้มลี า่ มแปลภาษาส�ำหรับเหยือ่ หรือผูเ้ สีย
หายทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติอย่างเพียงพอ เพือ่ ท�ำให้
กระบวนการสื่อสารเกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อหรือผู้เสียหาย
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาความร่วมมือในระดับอาเซียน ปัญหา

การค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น
ระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ซึ่งมีทั้งประเทศที่อยู่ในสถานะประเทศ
ต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ทั้งนี้
หากการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กระท�ำจ�ำกัด
เพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง ย่อมไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ รัฐบาลควร
ด�ำเนินการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อาทิ การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ การสนับสนุนหรือผลักดันให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ เข้าร่วมเป็น
ภาคี ใ นอนุ สั ญ ญาอาเซี ย นต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention
against Trafficking, Especially Women and
Children) เพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว ๑๘๔

๑๘๔ เงื่อนไขการบังคับใช้ของอนุสัญญาฯ คือ ต้องมี ๖ ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคี โดยประเทศไทยเป็นประเทศล�ำดับที่ ๓ ต่อจากกัมพูชาและสิงค์โปร์
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มเปราะบาง
๕.๑

เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

		

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗

			 มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยมีอยูแ่ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนี้
		

๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

		
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ได้ให้ความคุม้ ครองสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ไว้ดังนี้
มาตรา ๒๖ การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สทิ ธิทางศาลเพือ่ บังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นหมวดนีไ้ ด้โดยตรง หากการ
ใช้สทิ ธิและเสรีภาพในเรือ่ งใดมีกฎหมายบัญญัตริ ายละเอียดแห่งการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
นี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้
มาตรา ๒๙ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบั ญ ญั ติ ว รรคหนึ่ ง และวรรคสองให้ น� ำ มาใช้ บั ง คั บ กั บ กฎหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อ� ำ นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
มีสิทธิเท่าเทียมกัน

มาตรา ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิง

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
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มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๓๑ บุคคลผูเ้ ป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมาย หรือกฎที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม จะกระท�ำมิได้ แต่การ
ลงโทษตามค�ำพิพากษาของศาล หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม
ตามความในวรรคนี้
การจับกุมและการคุมขังบุคคล จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่ง หรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระท�ำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่

ในกรณีทมี่ กี ารกระท�ำซึง่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง่ ผูเ้ สียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคล
อื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับ หรือเพิกถอนการกระท�ำเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก�ำหนดวิธีการ
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือ
ในที่รโหฐาน จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนการผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะกระท�ำมิได้
ความคุ้มครอง

มาตรา ๓๕   สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับ

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิด
หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชือ่ เสียง หรือความเป็นอยูส่ ว่ นตัวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีทเี่ ป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท�ำด้วยประการอื่นใด
เพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการรอน
สิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตาม
ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำนัน้ บัญญัติ
เป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำ
ความผิดมิได้
ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด
ความผิดมิได้

ก่อนมีคำ� พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ เสมือนเป็นผูก้ ระท�ำ

มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ�ำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์
โบราณสถานและแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ หรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างอืน่ และต้องชดใช้คา่ ทดแทนทีเ่ ป็นธรรมภายในเวลา
อันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การก�ำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึง่ ต้องก�ำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึงราคาทีซ่ อื้ ขายกันตามปกติ
ในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้
รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก�ำหนดระยะเวลาการเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงาน รวมทั้งหลัก
ประกันในการด�ำรงชีพทั้งในระหว่างการท�ำงานและเมื่อพ้นภาวะการท�ำงาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มอี งค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระองค์กรหนึง่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีต่ ามวรรคหนึง่ และก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การด�ำเนินการตามวรรคสองต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
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มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา
และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์
ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

การก�ำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิ
ข้ามสือ่ หรือการครอบง�ำ ระหว่างสือ่ มวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอืน่ ใด ซึง่ จะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง
และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค
ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้
ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำ
อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้
กฎอัยการศึก
มาตรา ๖๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุม่ เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่กระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท�ำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๖๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้ พรรคการเมืองเพือ่ สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชนและเพื่อด�ำเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองค์กรภายใน การด�ำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ ง กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ ง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติ
หรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป
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นอกจากนั้น ในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ยังบัญญัติว่า
มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ�ำนงให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชีแ้ จงต่อรัฐสภาให้ชดั แจ้ง
ว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง

ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
๕.๑.๒
		

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

			 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ โดยมีการ
ท�ำค�ำแถลงตีความ ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) เรื่องการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดน
หรือเอกภาพทางการเมือง (ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง) และ (๒) การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�ำสงคราม (ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง)
เนือ้ หาของกติกาฉบับนีม้ ี ๖ ส่วน ๕๓ ข้อ ๓ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๒๗) เป็นสารบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิตา่ ง ๆ ส่วนที่ ๔
(ข้อ ๒๘-๔๕) ว่าด้วยคณะกรรมการและการเสนอรายงาน (ข้อ ๔๐) การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกาส่วนที่ ๕ (ข้อ ๔๖-๔๗) ว่าด้วยการตีความ และ ส่วนที่ ๖ (ข้อ ๔๘-๕๓) ว่าด้วยการลงนาม
เข้าเป็นภาคี การมีผลใช้บังคับ การแก้ไข การเก็บรักษาต้นฉบับทั้ง ๕ ภาษา ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ ๒๗ ข้อก�ำหนดสิทธิต่าง ๆ
ทั้งในส่วนที่เป็นสิทธิของประชาชน ซึ่งว่าด้วยการก�ำหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรื่องการเมือง และสามารถด�ำเนิน
การอย่างเสรีในการจัดการทรัพยากร และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตน และการประกันสิทธิของรัฐภาคี
ที่จะต้องส่งเสริมให้บังเกิดผลตามสิทธิดังกล่าว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเหล่านี้รวมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตและการยกเลิก
โทษประหารชีวิต การห้ามการทรมาน/ลงโทษทารุณโหดร้าย การมีทาส เสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกาย ห้ามการจับกุม
โดยมิได้ท�ำผิดกฎหมาย การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมด้วยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ความเสมอภาคใน
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางศาล สิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพทางความคิด
และศาสนา การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามและการเกลียดชังเผ่าพันธุ์ สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ การรวมตัว
เป็นสมาคม การคุ้มครองครอบครัวและการสมรส สิทธิของเด็กในด้านการคุ้มครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ การมีสิทธิ
มีส่วนในการบริหารบ้านเมืองและสิทธิของชนกลุ่มน้อย
		

๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดย
ท�ำค�ำแถลงตีความข้อ ๑ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิให้ตีความรวมถึง การแบ่งแยกดินแดน
หรือเอกภาพทางการเมือง                         
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี ๕ ส่วน ๓๑ ข้อ ๓ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๕) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ
ส่วนที่ ๔ (ข้อ ๑๖-๒๕) ว่าด้วยการเสนอรายงานทัง้ ของรัฐภาคีและในระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ ของการให้ความช่วยเหลือ
และการประชุมทางวิชาการและการตีความ และส่วนที่ ๕ (ข้อ ๒๖-๓๑) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นรัฐภาคี การมีผลบังคับใช้
ความครอบคลุมของกติกา การแก้ไขและการเก็บรักษาต้นฉบับ ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ ๑๕ ข้อ ก�ำหนดสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน
ได้แก่ การก�ำหนดเจตจ�ำนงของตน การจัดการทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะต้องให้สิทธิแก่ทั้งประชาชนและ
ผูท้ ไี่ ม่ใช่คนชาติของตน การประกันสิทธิความเท่าเทียมกันในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างชายหญิงและเพือ่ ความ
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เท่าเทียมกันในสังคม ประชาธิปไตย การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน  การรับรองสิทธิในการท�ำงานหาเลีย้ งชีพด้วยสภาพ
การท�ำงานที่ยุติธรรม ค่าจ้างที่เป็นตามความเป็นอยู่และสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ การก่อตั้งสหภาพแรงงาน
สิทธิของคนงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะจ�ำเป็น สังคมพื้นฐานทางธรรมชาติ
สิทธิของมารดา เด็ก ผู้เยาว์ และความคุ้มครองสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอในปัจจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร
โดยปลอดจากความหิวโหยและการแบ่งสรรอาหาร สิทธิด้านสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย์ การควบคุมโรคระบาด
โดยเฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษา ซึ่งประถมศึกษาจะเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ให้เปล่าแก่ทุกคน และการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องส่งเสริมให้มากที่สุด สิทธิที่จะ
มีส่วนร่วมของประชาชนในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการดูแลจากภาครัฐที่จะคุ้มครอง อนุรักษ์และการพัฒนา รวมทั้ง
การเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรม
		

๓) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และพิธีสารเลือกรับทั้ง ๓ ฉบับ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับเรื่อง
การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พิธีสารเลือกรับเรื่องการเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกัน
ด้วยอาวุธ และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ โดยปัจจุบัน
คงเหลือข้อสงวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๒๒ การดูแลกลุ่มเด็กซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ
และแนวปฏิบัติในประเทศ
เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี ๓ ส่วน ๕๔ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๔๑) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก
ประกอบด้วยความหมายของ “เด็ก” การประกันสิทธิพนื้ ฐานของรัฐภาคีตอ่ เด็กในเขตอ�ำนาจของตนบนสิทธิพนื้ ฐาน ๔ ประการ
คือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิที่จะมีส่วนร่วม การไม่เลือกปฏิบัติ การค�ำนึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก การเคารพต่อความรับผิดชอบและสิทธิหน้าที่ของบิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคมของเด็ก
การประกันสิทธิที่จะมีชีวิต การมีชื่อ มีสัญชาติ เอกลักษณ์ การอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กกับบิดามารดาและครอบครัวและ
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การแสวงหา/ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ความคิด มโนธรรม ศาสนา การสมาคม ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการคุ้มครองจากข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นอันตราย การช่วยเหลือบิดามารดาผู้ปกครองให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ การคุ้มครองจากความรุนแรงทั้งปวง การดูแลทาง
เลือกส�ำหรับเด็ก การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข
ส�ำหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การได้รับมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอ การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ การคุ้มครองจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยาเสพติด
ทางเพศ การลักพา ขาย ค้าเด็ก การคุม้ ครองจากการแสวงประโยชน์ทกุ รูปแบบ การถูกทรมานหรือลงโทษทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
การพิพาทด้วยอาวุธ การฟื้นฟูจิตใจและการกลับคืนสู่สังคม การคุ้มครองเด็กที่ต้องประสบปัญหาด้านกฎหมาย และต้องเข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรม และผลกระทบของอนุสญ
ั ญานีต้ อ่ กฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่ ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๔๒-๔๕) ว่าด้วยการเผยแพร่อนุสญ
ั ญา
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก การเสนอรายงาน การส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ส่วนที่ ๓ (ข้อ ๔๖-๕๔) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข การตัง้ และการถอนข้อสงวน  
นอกจากนี  ้ ไทยได้เข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก จ�ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑)  เรือ่ งความ
เกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันทางก�ำลังอาวุธ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the involvement of children in armed conflict.) (๒)  เรือ่ งการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็กและสือ่ ลามกทีเ่ กีย่ วกับเด็ก
(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution
and child pornography) และ (๓) เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on a communications procedure.)
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๔) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญา CEDAW

เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี ๒ ส่วน ๓๐ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๖) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของสตรี
การขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี รวมทัง้ การประกันว่าสตรีและบุรษุ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ิ และดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน
โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีส�ำคัญที่จะต้องก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ปรับรูปแบบทางสังคม
และวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี
ประกันความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวิตทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และ
การศึกษา การได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท�ำงาน ความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การประกันความเป็นอิสระด้านการเงินและความมั่นคง ด้านสังคมและการให้ความส�ำคัญแก่
สตรีในชนบท ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย แพ่ง และกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นการประกัน
ความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๑๗-๓๐)  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
การเสนอรายงาน ผลกระทบของอนุสัญญา และการก�ำหนดมาตรการที่จ�ำเป็น การลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้
การแก้ไข การตั้งข้อสงวน และ การระงับข้อพิพาท
อนุสัญญาฯ มีพิธีสารเลือกรับ ๑ ฉบับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรก
ในเอเชียและประเทศที่ ๕ ในโลกที่ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ นับเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศแรกที่ท�ำให้
พิธีสารเลือกรับฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ พิธีสารเลือกรับฯ เป็นกระบวนการช่วยในการคุ้มครองสิทธิสตรี
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในประเทศที่เป็นภาคี พิธีสารฯ เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสตรี
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเข้ามาไต่สวนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า
เรื่องดังกล่าวได้ด�ำเนินการโดยกระบวนการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจนหมดสิ้นแล้ว หรือมีเหตุผลว่ากลไก
ในประเทศด�ำเนินการล่าช้ากว่าปกติ นอกจากนั้น ยังต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลของประเทศนั้นก่อนด้วย อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันยังไม่มีกรณีร้องเรียนของประเทศไทยไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีแต่อย่างใด
		

๕) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) โดยการภาคยานุวตั ิ และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยท�ำค�ำแถลงตีความ ๑ ข้อ คือ การปรับใช้ข้อ ๑๘ เรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน และสิทธิ
ในการได้มาซึ่งสัญชาติจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติภายในประเทศ
เนื้อหาของอนุสัญญา CRPD มี ๒ ส่วน ๕๐ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๓๓) เกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์และหลักการ
ทัว่ ไปของอนุสญ
ั ญาฯ โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับความเสมอภาค กลุม่ สตรี และเด็กพิการ การเสริมสร้างการตระหนักการเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ สิทธิในชีวิตร่างกาย สถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม การเสมอภาคทางกฎหมาย การเข้าถึงบริการยุติธรรม เสรีภาพ
และความมั่นคงของมนุษย์ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การกระท�ำและการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี
เสรีภาพจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การกระท�ำรุนแรงและการกระท�ำที่มิชอบ การเคารพคนพิการ เสรีภาพในการ
โยกย้ายถิ่นฐาน การได้มาซึ่งสัญชาติ การอยู่ร่วมกันในสังคม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเข้าถึงข้อมูล การเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล การเคารพครอบครัว การเข้าถึงการศึกษา สิทธิในสุขภาพ การฟืน้ ฟูเยียวยา การท�ำงาน การมีมาตรฐานชีวติ ความเป็น
อยู่ที่ดี การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม สันทนาการ และการกีฬา การจัดเก็บสถิติและข้อมูล ความร่วม
มือระหว่างประเทศ การปรับใช้อนุสัญญาฯ ภายในประเทศ การติดตามตรวจสอบการอนุวัติอนุสัญญาฯ ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๓๔-๕๐)
ว่าด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ การเสนอรายงาน ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฯ
กับหน่วยงานอื่น ๆ การระงับข้อพิพาท ฯลฯ
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ โดยท�ำค�ำแถลง
ตีความ ๑ ข้อ เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปัจจุบัน
คงเหลือข้อสงวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๒๙ การให้อ�ำนาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

		

๖) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
โดยท�ำค�ำแถลงตีความ ๑ ข้อ เกีย่ วกับเรือ่ งการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี และได้ท�ำข้อสงวนไว้ ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๔ ในเรื่องการด�ำเนินมาตรการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติเท่าที่จ�ำเป็น และ ข้อ ๒๒ ในเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
เนื้อหาของอนุสัญญามี ๓ ส่วน ๒๕ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๗) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ โดยก�ำหนด
ความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” การตีความและมาตรการพิเศษที่จัดขึ้นตามความจ�ำเป็นด้วยเจตนาเพื่อประกัน
ความก้าวหน้าของหมูช่ นบางกลุม่ ทีต่ อ้ งการความคุม้ ครองและสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน การประณามการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
และการประกันการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มหรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ การด�ำเนินมาตรการ
ทีจ่ ะแก้ไขกฎระเบียบทีก่ อ่ ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและสนับสนุนการประสานเชือ้ ชาติเข้าด้วยกัน การจัดให้
มีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อให้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาค การประณาม
การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเหนือกว่าของบางชนกลุ่ม การเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ
การลงโทษตามกฎหมายแก่การกระท�ำที่ประณามเหล่านี้ และห้ามการด�ำเนินการส่งเสริมกระตุ้นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนให้เสมอภาคกันตามกฎหมายภายใต้ศาลและกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองของรัฐ
การใช้สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ สิทธิของพลเมืองในเรื่องต่าง ๆ
ทุกเรื่อง เช่น การมีถิ่นพ�ำนัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคู่สมรส การรับมรดก สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น
การนับถือศาสนา การชุมนุม สิทธิทาง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการท�ำงาน ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข
การศึกษา กิจกรรมทาง วัฒนธรรมและบริการต่าง   ๆ และการประกันสิทธิของรัฐทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองแก่ทกุ คนในอาณาเขตจาก
การเลือกปฏิบัติเหล่านี้ รวมถึงสิทธิที่จะร้องขอค่าทดแทนจากศาลเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเป็นผลจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้
ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๘-๑๖) ว่าด้วยคณะกรรมการ การเสนอรายงาน การรับข้อร้องเรียนระหว่างรัฐ การด�ำเนินการ การไกล่เกลี่ย
และการยุติข้อพิพาทของคณะกรรมการ และส่วนที่ ๓ (ข้อ ๑๗-๒๕) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี
การมีผลบังคับใช้เงื่อนไขในการตั้งข้อสงวนและการถอนข้อสงวน การเพิกถอนอนุสัญญา และการเสนอ
ข้อพิพาทสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
		
๗) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยี
ศักดิ์ศรี (CAT)

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CAT โดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ โดยท�ำค�ำแถลงตีความ ๓ ข้อ คือ (๑) ข้อ ๑ การตีความค�ำว่า “ทรมานฯ” ให้สอดคล้องกบประมวลกฎหมายอาญา (๒)
ข้อ ๒ การก�ำหนดโทษทางอาญาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา (๓) ข้อ ๕ การก�ำหนดเขตอ�ำนาจศาลส�ำหรับความผิด
ฐานทรมานฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายอาญา และได้ทำ� ข้อสงวนไว้ ๑ ข้อ เรือ่ งการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
เนือ้ หาของอนุสญ
ั ญามี ๒ ส่วน ๓๓ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๖) ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การทรมาน” ซึง่ ในทีน่ ี้
หมายถึง การกระท�ำใดก็ตามโดยเจตนาที่ท�ำให้เกิดความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่ว่าทางกายภาพ หรือทาง
จิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์เพื่อให้ข้อสนเทศ หรือค�ำสารภาพจากบุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม การลงโทษ
บุคคลนั้นส�ำหรับการกระท�ำ  ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท�ำ  หรือสงสัยว่าได้กระท�ำ  รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้น
ไปที่การกระท�ำหรือโดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการ ทั้งนี้ รัฐมีพันธกรณี
ทีจ่ ะต้องก�ำหนดให้การทรมานฯ เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ก�ำหนดมาตรการป้องกันการทรมานฯ ก�ำหนดให้ “การทรมาน”
เป็นความผิดทีล่ งโทษได้ตามกฎหมายอาญา ก�ำหนดเขตอ�ำนาจทีเ่ ป็นสากลเกีย่ วกับความผิดการทรมาน พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้เป็น
ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ นอกจากนั้น อนุสัญญาฯ ยังระบุให้รัฐภาคีก�ำหนดมาตรการสืบสวน สอบสวน รวมทั้งด�ำเนินคดีที่
เหมาะสมกับคดีทรมาน พร้อมทั้งให้ด�ำเนินการเผยแพร่ความรู้ และจัดฝึกอบรมหลักการและสาระส�ำคัญของอนุสัญญาฯ ให้กับ
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และก�ำหนดให้มมี าตรการทีเ่ หมาะสมในการเยียวยาเหยือ่ ทีถ่ กู ทรมานฯ รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการป้องกัน
การกระท�ำ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรีด้วย ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๑๗-๓๓) ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ
ต่อต้านการทรมานฯ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ การเสนอรายงาน การระงับข้อพิพาท ฯลฯ
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

		

๘) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CED)

		

๙) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรพิธีสารว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และพิธีสารเพื่อป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ และให้สตั ยาบันตราสารทัง้ สองฉบับ โดยมีผลใช้บงั คับกับประเทศไทยในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับสตรีและเด็ก โดยได้ก�ำหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิด
ทางอาญา และก�ำหนดมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น การให้พจิ ารณาคดีโดยลับ การจัดให้มี
การฟืน้ ฟูทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม และการก�ำหนดแนวทางในการส่งกลับเหยือ่ จากการค้ามนุษย์ไปยังประเทศต้นทาง
ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายอนุวัติการส�ำหรับ
อนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าวแล้ว
๕.๑.๓ ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ
		

•

การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อ ๓ การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ/พิธสี ารเลือกรับฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง/พิธสี าร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ/พิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๑ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง/พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม/อนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว/และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ (อาร์เจนตินา)
ข้อ ๔ การให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติตามความเหมาะสมต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (อุรุกวัย)
โดยถูกบังคับ (สเปน)
(ออสเตรเลีย)

ข้อ ๕ การลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
ข้อ ๖ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ข้อ ๗ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
และสอบสวนข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ฝรั่งเศส)
ในทันที (นิการากัว)

ข้อ ๘ การลงนามและให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

อนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยก�ำหนดให้บุคคลจะถูกกระท�ำให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับไม่ได้และไม่มีพฤติการณ์พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม
หรือสภาพคุกคามทีจ่ ะเกิดสงคราม หรือเหตุอนื่ ใดมาเป็นข้ออ้างส�ำหรับการกระท�ำให้บคุ คลหายสาบสูญโดยถูกบังคับได้ ซึง่ รัฐภาคี
ต้องด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อประกันว่าการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของตน
และต้องด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสอบสวนและน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดี และต้องก�ำหนดบทลงโทษ
และอายุความทีเ่ หมาะสมและร้ายแรงของความผิด โดยรัฐภาคีตอ้ งปฏิบตั ติ ามในข้อบทที่ ๑-๒๕ แม้วา่ ประเทศไทยยังอยูใ่ นระหว่าง
กระบวนการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคี ซึ่งอนุสัญญาฯ จะยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย แต่รัฐบาลก็จะต้องไม่กระท�ำ
การใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อสาระและความมุ่งประสงค์ (Object and Purpose) ของอนุสัญญาดังกล่าว

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ข้อ ๙ การลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับโดยเร็ว (ญี่ปุ่น)
		

•

การคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้แสวงหาที่พักพิง

ข้อ ๗๔ การด�ำเนินมาตรการเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจับกุมคุมขังตามอ�ำเภอใจ การใช้ความรุนแรง
การละเมิดและการแสวงประโยชน์จากผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (บราซิล)
ข้อ ๗๖ การเน้นความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
และแรงงานต่างชาติทุกคนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความปลอดภัยและสวัสดิการส�ำหรับกลุ่มคนดังกล่าว
(เมียนมา)
(บังคลาเทศ)

ข้อ ๗๗ การด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

ข้อ ๗๙ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
เพื่อคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ข้อ ๘๑ การประกันให้ผู้ย้ายถิ่นฐานที่พบในทะเลได้รับมาตรการคุ้มครองอย่างเต็มที่ ตามที่ควรจะได้รับ
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อ ๘๒ การประกั น การเคารพหลั ก การไม่ ผ ลั ก ดั น กลั บ ในกรณี ข องผู ้ แ สวงหาที่ พั ก พิ ง และผู ้ ลี้ ภั ย /
การหลีกเลี่ยงการปิดพื้นที่พักพิงบริเวณชายแดนตะวันตกก่อนเวลาอันสมควร ในขณะที่ยังไม่พร้อมจะน�ำเงื่อนไขส�ำหรับ
การกลับโดยสมัครใจ ปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีมาใช้ / การดูแลความต้องการด้านความคุ้มครองของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ อาทิ
กลุ่มชาวโรฮินจา โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อ ๘๔ การด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ รวมถึงประเทศผู้บริจาค และองค์กรเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จ�ำเป็น และคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ลี้ภัยที่ประเทศไทยให้ที่พักพิง

•

			 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ ๓๘ การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล�้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบทางการเมืองในช่วง ๒ - ๓ ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย
ข้อ ๓๙ แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความไม่เท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง ๆ ของคนยากจนและคนชายขอบ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้
ตามที่ระบุไว้ในแผนและนโยบายการปฏิรูปประเทศ
ข้อ ๔๐ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับใช้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อลดความยากจน
ข้อ ๔๑ ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อมุ่งช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อย
โอกาส เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอ
ข้อ ๔๒ ด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั แผนงานด้านสังคมทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
นับจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความจ�ำเป็นในการต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันทางสังคมบนพื้นฐานของการกระจายความมั่นคง
อย่างเป็นธรรม อันจะน�ำไปสู่การบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปส�ำหรับประชาชน
ข้อ ๔๓ ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ นการท�ำงาน สิทธิดา้ นสุขภาพ
และสิทธิด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้ด�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอของทุกคน
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ข้อ ๔๔ ด�ำเนินความพยายามที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และการให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับสุขภาพและการศึกษา
ข้อ ๔๕ ประกันการเข้าถึงการศึกษา ความมั่นคงทางสังคม การดูแลสุขภาพ และโอกาสทางเศรษฐกิจ
ส�ำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงสตรีมุสลิมและสตรีที่สมรสก่อนวัยอันควร
ข้อ ๔๖ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความไม่เท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง ๆ ของความยากจนและคนชายขอบ

ข้อ ๔๘ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถ
เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ
ข้อ ๔๙ แก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของมารดาและทุพโภชนาการในเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ
ข้อ ๕๐ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเข้าถึงการศึกษา รวมถึงการเข้าถึงการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกันส�ำหรับเด็กทุกคน
ข้อ ๕๑ ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาส�ำหรับทุกคน โดยเน้นประชาชน
ที่ยากจนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล
		
พรมแดนของไทย

•

ปัญหาการค้ามนุษย์

ข้อ ๘๖ ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์ซึ่งมีนัยเกินกว่าขอบเขต

ข้อ ๘๗ ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง
ข้อ ๘๘ เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งมีประชากรต่างชาติบางกลุ่มตกเป็นเหยื่อ และประกันว่าจะไม่มี
การใช้มาตรการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มคนเหล่านี้
ข้อ ๘๙ เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิแรงงาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
การค้ามนุษย์

ข้อ ๙๐ ด�ำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งฟื้นฟูเยียวยาเหยื่อ

ข้อ ๙๑ ด�ำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์
รวมถึงการเพิ่มงบประมาณและจัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม (ญี่ปุ่น)
ข้อ ๙๒ บังคับใช้กฎหมายด้านการค้ามนุษย์ให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในประเทศไทย
ข้อ ๙๓ เพิม่ ความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย์เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทางเพศและใช้แรงงานบังคับ
รวมถึงการค้าประเวณีเด็ก
ข้อ ๙๔ ใช้มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อแก้ไขรากเหง้าของปัญหาการค้าประเวณีเด็ก การท่องเที่ยวเพื่อบริการ
ทางเพศ สื่อลามกเด็ก และการค้าสตรี รวมทั้งเพิ่มความพยายามในการปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ข้อ ๙๕ แก้ไ ขปัญ หาสื่อลามกเด็ ก และการค้ า มนุ ษ ย์ ทั้ ง เด็ ก หญิ ง และชายเพื่ อ วั ต ถุ ประสงค์ ท างเพศ
อย่ า งจริ ง จั ง รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น ให้ ต� ำ รวจและเจ้ า หน้ า ที่ ต ามแนวชายแดนเพิ่ ม ความพยายามเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้  
ตลอดจนหาความรับผิดชอบในกรณีที่รัฐขาดความพยายามในการด�ำเนินคดีซึ่งเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ข้อ ๔๗ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและให้มี
การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างเสมอภาค
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๕.๑.๔ กรอบข้อตกลงอื่น ๆ

		
๑) ปฏิ ญ ญารั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยทศวรรษคนพิ ก ารแห่ ง เอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ก พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๕
และยุทธศาสตร์อินชอน (Incheon Strategy)

ปฏิญญารัฐมนตรีวา่ ด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟกิ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕ และยุทธศาสตร์อนิ ชอน
เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างสิทธิของคนพิการให้เป็นจริง (Make the Rights Real) โดยมีกรอบการด�ำเนินการสร้าง
และเสริมความเข้มแข็งให้กับกลไกความร่วมมือด้านคนพิการ ทั้งระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการท�ำให้สิทธิของคนพิการเกิดขึ้น และเป็นจริงได้ ครอบคลุมทั้งการจัดท�ำระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพหุภาคี เพื่อความก้าวหน้า การสร้างและยกระดับความตระหนักรู้
เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการตามแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๕
กลไกความร่วมมือในระดับชาติด้านคนพิการมีหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ (ก) การขับเคลื่อนหน่วยงานในระดับ
กระทรวง กรม และสถาบันของรัฐในทุกระดับ ตลอดจนภาคประชาสังคม องค์กรของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการ
กลุ่มสนับสนุนครอบครัวคนพิการ สถาบัน วิจัย และภาคเอกชน เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในทุกระดับทั่วประเทศ
เพื่อการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์อินชอน (ข) การพัฒนา ตรวจสอบ และรายงานการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์อินชอน (ค) การแปลงยุทธศาสตร์อินชอนเป็นภาษาประจ�ำชาติต่าง ๆ
และประกันว่ายุทธศาสตร์อินชอนได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบที่คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ เพื่อการเผยแพร่ที่เข้าถึง
ทุกภาคส่วน และทุกระดับการปกครอง (ง) การรณรงค์ในระดับชาติและในระดับภายในประเทศ เช่น การรณรงค์ “การท�ำสิทธิ
ให้เป็นจริง” เพือ่ สร้างการตระหนักรูใ้ นตลอดช่วงทศวรรษเพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน เจตคติ และค่านิยมการปฏิบตั ิ
ที่ดีต่อคนพิการ และ (จ) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางนโยบาย
ทั้งนี้ คณะท�ำงานระดับประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติควรสนับสนุน การสร้างและการท�ำงาน
ของกลไกความร่วมมือระดับชาติตามทีม่ คี วามต้องการโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเป็นตัวแทน การประสานและร่วมมือกัน
เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์อินชอน รวมทั้งความร่วมมือในระดับภายในประเทศ นอกจากนั้น ยังมีกองทุน
เพื่อการท�ำสิทธิให้เป็นจริงซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย และอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อน�ำมาใช้ในการด�ำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีว่า
ด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕ และยุทธศาสตร์อินชอน กองทุนดังกล่าวจะช่วยให้องค์กร
ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการสามารถมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ตามปฏิญญารัฐมนตรีและยุทธศาสตร์อินชอน และส่งเสริมการตอบสนองต่อความปรารถนาและความจ�ำเป็นของคนพิการโดย
ต่อเนื่องตลอดทศวรรษ
		

๒) หลักการองค์การสหประชาชาติ ๑๘ ประการส�ำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนแผนปฏิบัติการมาเก๊าว่าด้วย
การด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ปี ๒๕๔๒ แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาดริด
ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๔๕) และระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓)๑๘๕

องค์การสหประชาชาติได้รับรองหลักการ ๑๘ ประการส�ำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ โดย
ส่วนหนึง่ มีความเชือ่ มโยง และใช้เป็นข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารมาเก๊าว่าด้วยการด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ปี ๒๕๔๒ แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาดริด ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๔๕) และระยะ
ที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓) ครอบคลุมเนื้อหาส�ำคัญใน ๕ ส่วน คือ

•

ส่วนที่หนึ่ง การมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง ประกอบด้วย ๖ ข้อ คือ ข้อ ๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิที่จะได้รับอาหาร
		
น�้ำ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอ ทั้งจากการจัดสรรรายได้ การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว
และชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือตนเอง ข้อ ๒ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการก�ำหนดการเกษียณอายุการท�ำงาน

๑๘๕ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ < www.dop.go.th/main/law_lost.php?=31 > (เข้าดู ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)
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ข้อ ๔ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงโครงการฝึกอบรม และโครงการด้านการศึกษาที่เหมาะสม ข้อ ๕ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะอาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถที่จะปรับให้เข้ากับความพึงพอใจส่วนบุคคล และความสามารถที่เปลี่ยนไป และข้อ ๖
ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

•

ส่วนที่สอง การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๓ ข้อ คือ ข้อ ๗ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิคงอยู่ในสังคม และมีส่วนร่วม
		
อย่างแข็งขันในการก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่อันดีของผู้สูงอายุ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
และทักษะกับคนรุน่ ใหม่ ข้อ ๘ ผูส้ งู อายุพงึ มีสทิ ธิทจี่ ะแสวงหาและพัฒนาโอกาสในการให้บริการแก่ชมุ ชน และท�ำงานอาสาสมัคร
ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมกับความสนใจและความสามารถ และข้อ ๙ ผูส้ งู อายุพงึ มีสทิ ธิทจี่ ะก่อตัง้ ขบวนการ หรือสมาคมเพือ่ ผูส้ งู อายุ

•

ส่วนที่สี่ การบรรลุความต้องการ ประกอบด้วย ๒ ข้อ คือ ข้อ ๑๕ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะแสวงหาโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และข้อ ๑๖ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อทาง
ศาสนา และนันทนาการในสังคม

•

ส่วนทีห่ า้ การได้รบั การยอมรับและเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย ๒ ข้อ คือ ข้อ ๑๗ ผูส้ งู อายุ
		
พึงมีสทิ ธิทจี่ ะด�ำรงชีวติ อยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี และมีความมัน่ คงปลอดภัยปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบตั ิ
อย่างทารุณทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และข้อ ๑๘ ผู้สูงอายุพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ทางวัย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิหลัง ศาสนา ความพิการ เศรษฐสถานะ หรือสถานภาพอื่นใด
		
๓) หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) ว่าด้วยการประยุกต์ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศในประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ

หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) คือ  กรอบแนวทางการประยุกต์ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กับประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยพัฒนาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติ และผู้แทน
จากเครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรสิทธิมนุษยชนด้านวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ ระบุแนวทางหลักในการน�ำกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดผลการปฏิบัติงานจริง มีการด�ำเนินการที่สะดวกขึ้น และมีแนวทางที่ชัดเจน
ให้รับด�ำเนินการต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีพื้นฐานมาจากวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยเน้นย�้ำหลักส�ำคัญ คือ การไม่เลือก
ปฏิบัติและการห้ามกระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสร้างความรุนแรงใด ๆ โดยเหตุแห่งการแสดงออก
ของวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ
หลักการยอกยาการ์ตามีบทบัญญัติ ๒๙ ข้อ ซึง่ มีสารัตถะของสิทธิทจี่ ะต้องไม่ถกู กีดกัน แบ่งแยก หรือละเมิด
ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับวิถีทางเพศ (Sexual Orientation) และเพศสภาพ (Gender Identity) ของบุคคล กล่าวคือ สิทธิที่จะ
ได้ประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกับคนทั่วไป (ข้อ ๑) สิทธิที่จะเท่าเทียมผู้อื่น และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (ข้อ ๒) สิทธิใน
การด�ำรงชีวิต (ข้อ ๓)  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยของบุคคล (ข้อ ๔-๕) สิทธิที่จะมีพื้นที่ส่วนตัว (สิทธิส่วนบุคคล) (ข้อ ๖)
สิทธิที่จะมีอิสระจากการถูกลิดรอนเสรีภาพโดยพลการ (ข้อ ๗) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (ข้อ ๘) สิทธิที่จะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมขณะถูกคุมขัง (ข้อ ๙) สิทธิที่จะถูกคุ้มกัน หรือไม่ได้รับการทรมาน และการลงโทษ
หรือการปฏิบตั อิ ย่างทารุณ ไร้มนุษยธรรม หรือหยามเกียรติ (ข้อ ๑๐) สิทธิทจี่ ะได้รบั การปกป้องจากการซือ้ ขายมนุษย์ทกุ รูปแบบ
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

•

ส่วนที่สาม การอุปการะเลี้ยงดู  ประกอบด้วย ๔ ข้อ คือ ข้อ ๑๐ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รับการอุปการะ
		
เลี้ยงดู และการปกป้องคุ้มครองจากครอบครัวและชุมชน ตามคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละระบบสังคม ข้อ ๑๑ ผู้สูงอายุพึงมี
สิทธิเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยให้สามารถและคงไว้ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ให้อยูใ่ นระดับทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ และเพือ่ ช่วยป้องกัน หรือชะลอการเกิดภาวะเจ็บป่วยอีกด้วย ข้อ ๑๒ ผูส้ งู อายุพงึ มีสทิ ธิได้รบั บริการ
ด้านสังคม และกฎหมาย เพื่อส่งเสริมอิสรภาพในการด�ำเนินชีวิต การปกป้องคุ้มครอง และการอุปการะเลี้ยงดู ข้อ ๑๓ ผู้สูงอายุ
พึงมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจะให้บริการด้านการปกป้อง คุ้มครอง การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการกระตุน้ ทางด้านจิตใจ และสังคม ในสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย และบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตรตามความเหมาะสมกับสถานภาพ
และความต้องการ และข้อ ๑๔ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิมนุษยชนทั้งปวง และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ
หรือในสถานที่ให้บริการดูแล รักษา รวมทั้งพึงได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรี ความเชื่อ ความต้องการ และความเป็นส่วนตัว
ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดู และคุณภาพชีวิตของตนเอง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

(ข้อ ๑๓) สิทธิทจี่ ะได้รบั มาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง (ข้อ ๑๔) สิทธิในการมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสม (ข้อ ๑๕) สิทธิทางการ
ศึกษา (ข้อ ๑๖)  สิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุด (ข้อ ๑๗) การป้องกันจากการทารุณทางแพทย์ (ข้อ ๑๘)
สิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก (ข้อ ๑๙) สิทธิในการชุมชนหรือสมาคมโดยสงบ (ข้อ ๒๐) สิทธิในเสรีภาพ
แห่งความคิด มโนธรรมและศาสนา (ข้อ ๒๑) สิทธิในเสรีภาพแห่งการเคลื่อนย้าย (ข้อ ๒๒) สิทธิที่จะขอลี้ภัย (ข้อ ๒๓) สิทธิที่
จะสร้างครอบครัว (ข้อ ๒๔) สิทธิที่จะเข้าร่วมกิจการสาธารณะ (ข้อ ๒๕) สิทธิในการร่วมใช้ชีวิตทางด้านวัฒนธรรม (ข้อ ๒๖)
สิทธิที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ข้อ ๒๗) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่ (ข้อ ๒๘) และรัฐต้อง
สามารถตรวจสอบการกระท�ำอันละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ (ข้อ ๒๙)

๕.๒

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง รายประเด็น

ในมิติของการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
๖ กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้หญิงและความเสมอภาคทางเพศ คนพิการ
ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ จะเกี่ยวข้องกับตราสารสิทธิมนุษยชน
ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง กรอบข้ อ ตกลงต่ า ง ๆ หลายฉบั บ
ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ (๑) มิ ติ ข องสภาวะสิ ท ธิ โ ดยทั่ ว ไป ได้ แ ก่
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒ นธรรม (๒) มิ ติ ข องสภาวะสิ ท ธิ ใ นสถานการณ์ จ� ำ เพาะ
ได้แก่ การไม่ถูกกระท�ำทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี การหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ และการบังคับค้ามนุษย์ และ (๓) มิติของสภาวะสิทธิ
ในกลุ่มจ�ำเพาะ ได้แก่ เด็ก ผู้หญิง บุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ตลอดจน
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ กลุ ่ ม คนไร้ รั ฐ และไร้ สั ญ ชาติ ซึ่ ง ทั้ ง ๓ มิ ติ
มี “ความเชื่อมโยงและทับซ้อน (Intersectionality)”

ดังนัน้ ในการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของกลุม่ เปราะบาง
ทั้ง ๖ กลุ่ม ในหลายกรณี กสม. พบว่า มีการกระท�ำในลักษณะของ
“การละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติที่ซ�้ำซ้อน” ทั้งการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยตรง และ/หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแฝงหรือ
ทางอ้อมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนของกรอบข้อตกลงอื่น ๆ อาทิ
ปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ และยุทธศาสตร์อนิ ชอน (Incheon Strategy)
หลักการองค์การสหประชาชาติ ๑๘ ประการส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตลอดจนแผนปฏิบัติการมาเก๊าว่าด้วยการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ปี ๒๕๔๒ แผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุมาดริด ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๔๕) และระยะที่ ๒
(ปี ๒๕๕๓) และหลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles)
ว่าด้วยการประยุกต์ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ มาประกอบการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

๕.๒.๑ กลุ่มเด็ก
๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้ประกันสิทธิของเด็กโดยเน้นหลักพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความ
ส�ำคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทาง
การเมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สินความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เด็กมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน (๒) การกระท�ำหรือการด�ำเนินการทัง้ หลายต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็นอันดับแรก (๓) สิทธิในการ
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มีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และ (๔) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส�ำคัญ
กับความคิด ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ และมีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทยเมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ โดยได้ตงั้ ข้อสงวนเมือ่ เข้าเป็นภาคีไว้จำ� นวน ๓ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๗ เรือ่ งสถานะบุคคล ข้อ ๒๒ เรือ่ งสถานะ
ผู้ลี้ภัย และ ข้อ ๒๙ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ โดยต่อมา ประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนของอนุสัญญา ๒ ข้อ
คือ ข้อสงวนข้อ ๒๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ และข้อสงวนข้อ ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวนข้อ ๒๒ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับว่าด้วยสิทธิเด็กจ�ำนวน ๓ ฉบับ
คือ พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งมุ่งประสงค์ในการขยายมาตรการที่รัฐภาคีควร
ด�ำเนินการเพื่อที่จะประกันการคุ้มครองเด็กจากการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง
ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ โดยที่จะต้องมีมาตรการ ป้องกัน ติดตาม คุ้มครองไม่ให้เด็กเข้าไปอยู่ในสถานการณ์
ความขัดแย้ง หรือสถานการณ์ การสู ้ รบ และพิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ฯ เรื่ อ งกระบวนการติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ฉบั บ ล่ าสุ ด ที่ ป ระเทศไทย
ได้ลงนามและให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยพิธีสารฯ ดังกล่าวอนุญาตให้เด็ก กลุ่มเด็ก หรือตัวแทนของเด็กสามารถส่ง
เรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยตรงในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ
และไม่สามารถใช้กระบวนการที่มีอยู่ในประเทศในการได้รับความยุติธรรม

ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสิ ท ธิ เ ด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ
ต่ อ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก
ฉบั บ ที่ ๓ – ๔ คณะกรรมการฯ แสดงความเป็ น ห่ ว งกั ง วล
และขอให้ประเทศไทยด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ
เช่น (๑) ด้านการศึกษา ได้แก่ การเข้าเรียนในระบบการศึกษา
การลดการออกจากโรงเรียนกลางคัน (๒) ด้านสุขภาพ ได้แก่
การให้การดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์การขาดสารอาหารการเพิ่มอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (๓) การคุ้มครองเด็กจากความ
รุนแรงทุกรูปแบบ (๔) การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ (๕) การศึกษาและแสดงข้อมูลแรงงานเด็ก
(๖) การตรวจแรงงานเพื่อติดตามและตรวจสอบเด็กที่ท�ำงาน
(๗) การจดทะเบียนเกิดของเด็กทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย (๘) การพัฒนา
ระบบการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม และสามารถใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความก้าวหน้าด้านสิทธิเด็ก และ (๙) การดูแลเด็กในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกฎหมายทีต่ ราขึน้
เพื่อให้ประเทศไทยมีการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิเด็ก สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
การก� ำ หนดขั้ น ตอนและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ เด็ ก ให้
เหมาะสม เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
และมีพัฒนาการที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม
ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และการปรับปรุงวิธีการส่ง
เสริมความร่วมมือในการคุม้ ครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนให้เหมาะสม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้บัญญัติหลักการส�ำคัญ ๆ หลายประการ ที่เป็นไปตามอนุสัญญา
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ อาทิ การประกั น สิ ท ธิ เ ด็ ก
ในด้านการศึกษา การอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา การคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรงและ
การปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรม การคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เป็นต้น
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๒ สถานการณ์ทั่วไป
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็ก (อายุ ๐-๑๗ ปี) จ�ำนวน ๑๔,๑๒๘,๒๒๘ คน๑๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๑ ของประชากรทั้งหมดในประเทศ
โดยจ�ำนวนนี้ยังไม่รวมเด็กที่ไร้สัญชาติท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และเด็กข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ
ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ก ารระบุ ตั ว เลขที่ เ ป็ น ทางการ แต่ ง านวิ จั ย เรื่ อ ง “วิ ก ฤตการณ์ ด ้ า นการศึ ก ษาของเด็ ก ข้ า มชาติ ใ นประเทศไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ได้รบั การแก้ไขด่วน” ขององค์กร พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ได้ประมาณการว่ามีเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ คน๑๘๗
ด้านการศึกษา เด็กไทยร้อยละ ๙๕.๖ สามารถเข้าถึงการศึกษา

ด้านสุขภาพ มีจ�ำนวนเด็กแรกเกิดที่มีน�้ำหนักไม่ต�่ำกว่า ๒,๕๐๐

ขัน้ พืน้ ฐาน๑๘๘

เด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รบั บริการเลีย้ งดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียนร้อยละ ๙๙.๗๗ เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ได้รับการศึกษา
ภาคบั งคั บ ๙ ปี ร้ อยละ ๙๙.๙๐ เด็ก ที่จบชั้น มัธ ยมศึก ษาปี
ที่ ๓ ได้เรียนต่อ ร้อยละ ๙๘.๔๔ เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ
๙ ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท�ำ และไม่ได้รับการฝึก
อบรมด้ านอาชี พ ร้ อยละ ๒๑.๖๗ โดยภาคเหนือและภาคใต้
เป็นภาคทีม่ จี ำ� นวนเด็กทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อ
และยังไม่มีงานท�ำ รวมถึงไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพมาก
ที่สุด คือ ร้อยละ ๓๕.๔๑ และ ๓๒.๐๓ ตามล�ำดับ๑๘๙ อัตราการ
ออกกลางคันของเด็กไทยอยู่ที่ ร้อยละ ๐.๑๔ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีสาเหตุหลักมาจากการอพยพตามผู้ปกครอง
ปัญหาในการปรับตัว และปัญหาครอบครัว๑๙๐

กรัม ร้อยละ ๙๙.๕๒ เด็กแรกเกิดได้ทานนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย
๖ เดือนติดต่อกัน ร้อยละ ๙๐.๔๖ มีอัตราการไดรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของเด็กแรกเกิด
ถึง ๑๒ ปี ร้อยละ ๙๙.๘๘ โดยพื้นที่ท่ีพบว่าเด็กไม่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากที่สุด คือ
ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา๑๙๑
ประเด็นสถานการณ์เด็กที่น่าห่วงกังวลในประเทศไทย พบว่า
ในระยะเวลา ๕ ปีทผี่ า่ นมามีสถิตเิ ด็กทีไ่ ด้รบั การกระท�ำความรุนแรง
จ�ำนวน ๕๗,๕๖๘ คน เป็นการกระท�ำความรุนแรงทางเพศมากทีส่ ดุ ๑๙๒
และมีแนวโน้มของพัฒนาการความซับซ้อนในการละเมิดทางเพศ
ต่อเด็ก รวมถึงการน�ำเด็กเข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทางเพศ สือ่ ลามก
และอนาจารเพิ่มมากขึ้น

สถิติจ�ำนวนเด็กถูกกระท�ำรุนเเรง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
ล้านคน
๒๐๐๐๐

๑๙,๒๒๙

๑๘๐๐๐
จ�ำนวนเด็กที่ถูกกระท�ำรุนเเรง

๑๖๐๐๐
๑๔๐๐๐
๑๒๐๐๐
๑๐๐๐๐

๑๐,๗๑๒

๑๑,๔๙๑
๙,๘๐๓

๘๐๐๐

๖,๓๓๓

๖๐๐๐
๔๐๐๐
๒๐๐๐
๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ปี พ.ศ.

๑๘๖ กรมการปกครอง, “สถิติประชากรและบ้าน–จ�ำนวนประชากรแยกรายอายุ”, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php (สืบค้นเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
๑๘๗ องค์การช่วยเหลือเด็ก (save the children), “องค์กรพัฒนาเอกชนชี้: วิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด่วน”, https://thailand.
savethechildren.net (สืบค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๑๘๘ Global Competitiveness Report 2014-2015 : World Economic Forum
๑๘๙ คณะกรรมการอ�ำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, “รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย”,หน้า ๖๔-๗๒
๑๙๐ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “จ�ำนวนและอัตราการออกกลางคันนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๔๕๒๕๕๗”, http://social.nesdb.go.th (สืบค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๑๙๑ คณะกรรมการอ�ำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, “เรื่องเดิม”,หน้า ๒๙-๓๖
๑๙๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์, “หนังสือที่ พม ๐๒๑๐/๕๑๑๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๘”
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นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทย
ที่เข้ามาโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มเด็กข้ามชาติที่เข้ามา
เพื่อเป็นแรงงาน กลุ่มที่ติดตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ
กลุม่ ทีเ่ กิดขณะทีพ่ อ่ แม่เข้ามาเป็นแรงงาน และกลุม่ ทีเ่ ข้ามาโดยผ่าน
ขบวนการค้ามนุษย์ จากผลการส�ำรวจขององค์กร Save the

Children พบว่า ร้อยละ ๔๖ ของเด็กข้ามชาติไม่ได้อยูใ่ นระบบ
การศึ ก ษาและอั ต ราของเด็ ก ข้ า มชาติ ที่ ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษามีจ�ำนวนน้อย โรงเรียนบางแห่งไม่รับเด็กข้ามชาติ
เข้าเรียนเนือ่ งจากปัญหาด้านเอกสารหลักฐาน๑๙๕ รวมถึงทัศนคติ
ของผู้ปกครองที่ไม่สนับสนุนให้เด็กเข้าเรียน เพราะสาเหตุ
ในเรื่ อ งของค่ า ใช้ จ ่ า ยและความไม่ มั่ น คงทางการงานของ
ผู ้ ป กครองที่ อ าจจะต้ อ งย้ า ยที่ ท� ำ งานไปยั ง สถานที่ ต ่ า ง ๆ
อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงบางครอบครัวมีแผนที่จะเดินทางกลับ
ประเทศต้นทางในระยะเวลาอันใกล้
บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

สถานการณ์เด็กในพื้นที่ภาคใต้ มีจ�ำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๘ จ�ำนวน ๕๕๑ คน
ในจ�ำนวนนี้เสียชีวิต ๘๖ คน และได้รับบาดเจ็บ ๔๖๕ คน๑๙๓
รวมถึ ง มี จ� ำ นวนเด็ ก ก� ำ พร้ า ที่ สู ญ เสี ย ผู ้ ป กครองจากเหตุ ก ารณ์
ความไม่สงบ จ�ำนวน ๙,๘๐๖ คน๑๙๔

๓ สถานการณ์ในปี ๒๕๕๘
ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลมีมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กเพิ่มมากขึ้นหลายประการ ดังนี้

๓.๑ ด้านการอยู่รอดและได้รับการพัฒนา
รัฐได้มีการด�ำเนินโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท/เดือน
เป็นเวลา ๑๒ เดือน๑๙๖ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นการจัดสวัสดิการ
พืน้ ฐานเพือ่ สร้างระบบการคุม้ ครองทางสังคมและ เป็นหลักประกัน
สิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
เป็นมาตรการจูงใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กเข้ารับ
บริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ
๓.๒ ด้านการปกป้องคุม้ ครองเด็กจากการกระท�ำรุนแรง
รั ฐ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการคุ ้ ม ครองและเยี ย วยาเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ
ความรุนแรงผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การน�ำระบบการบันทึกประวัติ
ครูทเี่ คยกระท�ำผิดต่อนักเรียนมาใช้ เพือ่ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
ประวัติ รวมถึงช่วยลดและป้องกันการกระท�ำความผิดซ�้ำสอง
ของครู และมีมาตรการในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กที่
ถูกกระท�ำรุนแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทางเพศ ผ่านการจัดตั้ง
ศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น นอกจากนี้ จากพัฒนาการ
ความซับซ้อนในการละเมิดทางเพศต่อเด็ก รวมถึงการน�ำเด็ก
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ สื่อลามกอนาจารที่เพิ่มมากขึ้น
รั ฐ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา ในส่ ว นของ
ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยได้ก�ำหนดบทลงโทษ
เป็นการเฉพาะกับผู้ที่กระท�ำผิดในลักษณะมีไว้ ส่งต่อและเพื่อ
ประโยชน์ ท างการค้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น และขจั ด ปั ญ หาสื่ อ ลามก

อนาจารเด็ก โดยก�ำหนดให้การครอบครองสื่อลามกอนาจาร
เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศของตนเองและผู้อื่น มีโทษ
จ�ำคุกสูงสุด ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำ
ทัง้ ปรับ และก�ำหนดให้การส่งต่อแก่ผอู้ นื่ มีโทษจ�ำคุกสูงสุด ๗ ปี
หรือ ปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท๑๙๗ หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ส�ำหรับ
ความผิดในการท�ำ ผลิต มีไว้ น�ำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่
สือ่ ลามกอนาจารเด็กด้วยวิธใี ด ๆ การค้า การแจกจ่ายการแสดง
หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้า สื่อลามกอนาจารเด็ก
การโฆษณาว่ า สื่ อ ลามกอนาจารเด็ ก จะหาได้ จ ากบุ ค คลใด
หรือโดยวิธีใด ให้มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๓-๑๐ ปี และปรับตั้งแต่
๖๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑๙๘

๑๙๓ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, “สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: ๑๑ ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง”, http: //www.deepsouthwatch.org/
node/6656 (สืบค้นเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
๑๙๔ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, “ศวชต.เปิดข้อมูลเด็กก�ำพร้าจากไฟใต้กว่า ๙ พัน พบเงินเยียวยาถึงเด็กน้อย ต้องดูแลด้านจิตใจ”, http:// deepsouthwatch.org/node/8414
(สืบค้นเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
๑๙๕ ประชาไท, “เครือข่ายท�ำงานประชากรข้ามชาติ ห่วงใช้แรงงานทาสในธุรกิจประมง”, http://prachatai.org/journal/2015 /12/63058 (สืบค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๑๙๖ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ รัฐได้เพิ่มวงเงินเป็น ๖๐๐ บาท/เดือน และขยายเวลาการจ่ายเงินเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี
๑๙๗ ตามมาตรา ๒๘๗/๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔)
๑๙๘ ตามมาตรา ๒๘๗/๒ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔)
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๓.๓ ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงาน
ที่ ผิ ด กฎหมายและการตกเป็ น เหยื่ อ ของขบวนการ
ค้ามนุษย์
รั ฐ ได้ ด� ำ เนิ น การในการแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก ผ่ า น
มาตรการต่าง ๆ ดังนี้ (๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๒) การออก
กฎกระทรวงแรงงาน ก� ำ หนดอายุ ขั้ น ต�่ ำ ของแรงงานใน
ภาคเกษตรจากอายุ ๑๓ ปี เป็น ๑๕ ปี และการท�ำงานในเรือ
ประมงจากอายุ ๑๖ ปี เป็น ๑๘ ปี (๓) การจัดสรรงบประมาณ
ของรั ฐ บาลเพื่ อ ยุ ติ ก ารใช้ แ รงงานเด็ ก และสนั บ สนุ น โครงการ
ต่าง ๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (๔) การตรวจแรงงานเชิงรุก

โดยทีมสหวิชาชีพ และ (๕) การปฏิบตั ติ ามแผนระดับชาติ เพือ่ ขจัด
การใช้ แ รงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ย ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ จาก
ความพยายามในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การปรั บ ระดั บ ขึ้ น จากประเทศ
ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ปานกลางในการแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานเด็ ก
เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างส�ำคัญ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
จากการจั ด อั น ดั บ ของรายงานสถานการณ์ แ ละการจั ด การ
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทีส่ ดุ (Findings on the Worst
Forms of Child Labor) ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกา๑๙๙

อย่างไรก็ดี จากผลการส�ำรวจสถานการณ์เด็กท�ำงานและแรงงานเด็กในประเทศไทยของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานร่วมกับส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี ๒๕๕๘ เด็กอายุระหว่าง ๕ - ๑๗ ปี ที่ท�ำงานซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือท�ำงานที่รับรายได้มากกว่า ๔๘ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์มีจ�ำนวน ๖๙๒,๘๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ โดยแบ่งเป็น ท�ำงานด้านเกษตรสูงสุด ร้อยละ ๕๓ รองลงมาเป็นงานค้าขาย ร้อยละ
๑๘.๗ งานร้านอาหาร/ภัตตาคาร ร้อยละ ๑๑.๗ และด้านอืน่ ๆ ร้อยละ ๖.๘ ในขณะทีพ่ บเด็กทีท่ ำ� งานเข้าข่ายงานอันตราย จ�ำนวน ๘๕.๘๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒๐๐
แม้ว่ารัฐจะมีมาตรการและความพยายามในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กที่เพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๘ แต่ยังปรากฏสถานการณ์
เด็ ก ที่ มี ค วามน่ า ห่ ว งกั ง วลหลายประการ ได้ แ ก่ สถานการณ์ ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก สถานการณ์ เ ด็ ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
และสถานการณ์เด็กข้ามชาติ๒๐๑

๓.๔ สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก
สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในปี ๒๕๕๘ พบว่า มีข้อมูลสถิติเด็กที่ถูกกระท�ำ
รุ น แรงจ� ำ นวน ๑๐,๗๑๒ ราย เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ๒๕๕๗ ที่ มี ข ้ อ มู ล
สถิ ติ จ� ำ นวน ๖,๓๓๓ ราย ๒๐๒ ในจ� ำ นวนเด็ ก ที่ ถู ก กระท� ำ รุ น แรงร้ อ ยละ ๙๐
เป็นเด็กหญิง อายุระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี ลักษณะการกระท�ำรุนแรงอันดับหนึ่ง
เป็นคดีทางเพศ การข่มขืน กระท�ำช�ำเรา ล่วงละเมิดทางเพศ อันดับสองเป็นการ
กระท�ำรุนแรงต่อร่างกาย การกักขัง บังคับ ทุบตี โดยผู้ที่กระท�ำความรุนแรง
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิด ที่เด็กรู้จักและไว้วางใจ เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน
แฟน ครู/อาจารย์ เป็นต้น โดยมีสาเหตุหรือแรงจูงใจให้เกิดการกระท�ำความรุนแรง
จากสภาพแวดล้อม การดืม่ สุรา การใช้สารเสพติด และสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ๒๐๓

๑๙๙ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, “รายงานสถานการณ์และการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่สุด (Findings on the Worst Forms of Child Labor) ประจ�ำปี
๒๕๕๗”, http://www.mfa.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๒๐๐ โพสต์ทูเดย์, “พบแรงงานเด็กกว่า ๓ แสนราย จากเด็ก๑๐.๘ ล้านคน”, http://www.posttoday.com/social/general/434990 (สืบค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๒๐๑ อ้างอิงเนื้อหาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า ๖๕
๒๐๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, “เรื่องเดิม”
๒๐๓ มติชน ออนไลน์, “สถิติความรุนแรงเด็ก-สตรีพุ่งทุกปี ชี้ค่านิยมชายเป็นใหญ่ เหยื่อไม่กล้าฟ้องเกรงอับอาย”, http://www.matichon. co.th/ news_detail.php?newsid=1447757640
(สืบค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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ลักษณะความรุนเเรงต่อเด็ก ปี พ.ศ.๒๕๕๘
๖๓๘

๖๗๓
๒๕๕

ร่างกาย
๖,๗๔๐

๒,๔๗๐

เพศ
จิตใจ
ถูกทอดทิ้ง
บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

การล่อลวงเเละเเสวงหาผลประโยชน์

๓.๕ สถานการณ์เด็กข้ามชาติ
นอกจากปั ญ หาในเรื่ อ งของการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาของกลุ ่ ม
เด็กข้ามชาติแล้วพบว่า ปัญหาในเรื่องของเอกสารเป็นประเด็น
ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก ในมิ ติ อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จาก
ข้ อ จ� ำ กั ด ในการศึ ก ษาต่ อ ได้ แ ก่ ข้ อ จ� ำ กั ด ในการรั บ บริ ก าร
สาธารณสุ ข และการขาดหลั ก ฐานในการยื น ยั น หรื อ พิ สู จ น์
ความมีตัวตน เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของเด็กข้ามชาติที่เกิดขณะ
ที่พ่อแม่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย พบปัญหาในกระบวนการ
ขอออกสู ติ บั ต ร ซึ่ ง แม้ ว ่ า พระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นราษฎร
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก� ำ หนดให้ น ายทะเบี ย นสามารถ
รับรองการเกิดให้กับเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
และให้ น ายทะเบี ย นผู ้ รั บ แจ  ง ออกสู ติ บั ต รให  ต ามแบบพิ ม พ์
ที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนด (ท.ร. ๐๓ หรือ ท.ร. ๐๓๑)
เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานทางราชการที่ ยื น ยั น การมี ตั ว ตนของเด็ ก
แต่ เ ด็ ก ข้ า มชาติ บ างส่ ว นยั ง ประสบปั ญ หาจากกระบวนการ

ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสาเหตุ ต ่ า ง ๆ เช่ น ผู ้ ป กครอง
ไม่ด�ำเนินการเพื่อขอเอกสารให้เด็ก กระบวนการด�ำเนินงาน
ในบางขั้นตอนยังขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น ท�ำให้เด็กไม่มี
เอกสารในการยืนยันการมีตัวตน ซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์และถูกแสวงหาประโยชน์

๔ การประเมินสถานการณ์
๔.๑ สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก
แม้ว่าในปี ๒๕๕๘ รัฐได้ด�ำเนินการในหลาย ๆ มาตรการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กจากการ
กระท�ำรุนแรง แต่การปรากฏตัวเลขเด็กที่ได้รับการกระท�ำรุนแรงในจ�ำนวนที่สูงนั้น รัฐจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการน�ำมาตรการ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการขจัดสาเหตุที่จะน�ำไปสู่การกระท�ำรุนแรง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสื่อลามกอนาจาร
และปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ตลอดจนมีมาตรการและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท�ำรุนแรงที่เหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๔.๒ สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีต่อเด็กในพื้นที่ ๒๐๔ มิติในเรื่องสุขภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นมิติ
ที่มีความน่าห่วงกังวล ดังจะเห็นได้จากตัวเลขเชิงสถิติด้านสุขภาพพื้นฐานของเด็กในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ที่มีอัตรา
เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปีเต็ม ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สูงเป็นสามอันดับแรกของประเทศไทย
ประกอบกับมีรายงานจ�ำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคคอตีบ เฉลี่ย ๓-๔ รายต่อปี๒๐๕ รัฐจึงควร
หามาตรการ และ/หรือแนวทางในการสนับสนุน เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กในพื้นที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม
๔.๓ สถานการณ์เด็กข้ามชาติ
จากจ� ำ นวนเด็ ก ข้ า มชาติ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ คนใน
ประเทศไทย และแนวโน้มที่อาจเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์
ของแรงงานข้ า มชาติ ๒๐๖ รั ฐ ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี ฐ าน
ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ข องเด็ ก ข้ า มชาติ ใ นประเทศไทย ที่ ส ามารถ
บ่ ง บอกถึ ง จ� ำ นวนแท้ จ ริ ง และครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ข องประเทศ
เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาสามารถท� ำ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ครอบคลุมและเหมาะสม และรัฐจ�ำเป็นต้องมีมาตรการที่ท�ำให้
การด�ำเนินงานด้านการออกเอกสารต่างๆ ให้กับเด็กข้ามชาติ

เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มาตรการในการก� ำ จั ด
ช่ อ งโหว่ ที่ ท� ำ ให้ เ ด็ ก ข้ า มชาติ อ ยู ่ ใ นประเทศไทยโดยปราศจาก
เอกสารยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ต่อเด็ก อาทิ การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ การถูกแสวง
ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น และเป็นการช่วยให้รัฐมี
ข้อมูลในระดับพื้นฐานที่จะสามารถน�ำไปพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของเด็กข้ามชาติในภาพรวมต่อไป

๕.๒.๒ กลุ่มผู้หญิงและความเสมอภาคทางเพศ
๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ ก
ปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (CEDAW) โดยการภาคยานุ วั ติ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ โดยขณะเข้าเป็นภาคี
ได้ตั้งข้อสงวนต่อข้อบทต่าง ๆ จ�ำนวน ๗ ข้อ ปัจจุบันคงเหลือ
ข้อสงวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๒๙ การระงับการตีความการระงับข้อ
พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยเนื้อหาของอนุสัญญามี ๒ ส่วน
จ�ำนวน ๓๐ ข้อ ในส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๖) เป็นสารบัญญัติว่าด้วย
สิทธิต่าง ๆ ของสตรี การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี รวมทั้ง
การประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐ
อย่างเสมอภาคกัน โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีส�ำคัญที่จะต้องก�ำหนด
มาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ปรับรูป
แบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี ปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากสตรี ประกั น ความเท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งบุ รุ ษ และสตรี ใ นด้ า น
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการด� ำ รงชี วิ ต ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
และระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่ า เที ยมกั นในกฎหมายว่ า ด้ วยสั ญชาติ
และการศึ ก ษา การได้ รั บ โอกาสในการจ้ า งงานที่ เ ท่ า เที ย มกั น

การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท�ำงาน ความเท่าเทียม
กันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การประกันความเป็นอิสระด้าน
การเงินและความมั่นคง ด้านสังคม และการให้ความส�ำคัญแก่สตรี
ในชนบท ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย
แพ่งและกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกัน
ในชีวิตส่วนบุคคล และส่วนที่ ๒ (ข้อ ๑๗-๓๐) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดตั้งและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ การเสนอรายงาน
ผลกระทบของอนุ สั ญ ญา และการก� ำ หนดมาตรการที่ จ� ำ เป็ น
การลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข การตั้งข้อสงวน
และการระงับข้อพิพาท

๒๐๔ อ้างอิงเนื้อหารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ๒๕๕๘ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน้าที่
๒๐๕ Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, “ความไม่สงบ และสถานการณ์สาธารณสุขที่ปัตตานี ปัญหาเรื้อรังที่ยังไร้ทางออก”,https://www.hfocus. org/content/2014/11/8682 (สืบค้นเมื่อ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๙)
๒๐๖ กระทรวงแรงงาน, “จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตท�ำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร”, http://wp.doe.go.th/ (สืบค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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ทั้งนี้ นอกจากสนธิสัญญาหลักแล้ว ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ (OP-CEDAW) เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๓ ซึง่
มีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการยอมรับอ�ำนาจของคณะกรรมการประจ�ำ
อนุสัญญาฯ ในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการที่
ละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสญ
ั ญา CEDAW นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังมีข้อเสนอแนะจากการเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review
(UPR) รอบ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งต้องรับมาปฏิบัติในเรื่องของ
สตรีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ได้แก่ การทบทวน “พระราช
บัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และยกเลิกข้อยกเว้นต่าง ๆ
ในกฎหมายดั ง กล่ า วซึ่ ง อนุ ญ าตให้ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ข้อ ๑๔) การเร่งรัดการยกร่างและรับรอง

พระราชบั ญ ญั ติ ค วามเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ ประเด็ น
การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองกลุ ่ ม ต่ า ง ๆ ในสั ง คม (ข้ อ ๑๕)
การรับรองและด�ำเนินการมาตรการพิเศษชัว่ คราวเพือ่ เร่งบรรลุ
ความเสมอภาคในทางปฏิบัติระหว่างสตรีกับบุรุษในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของสตรีในการตัดสินใจ
และการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ (ข้อ ๕๗) การด�ำเนิน
มาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม วัฒนธรรม และ
ประเพณีดั้งเดิมที่เปิดโอกาสต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
(ข้อ ๖๐) การเพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
ลงโทษ และขจั ด การใช้ ค วามรุ น แรงต่ อ สตรี ทุ ก รู ป แบบ
(ข้อ ๖๒) การด�ำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองสตรีและแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี (ข้อ ๖๓) และการด�ำเนินงาน
ความพยายามเพื่ อ ประกั น ความเท่ า เที ย มทางเพศและ
ขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (ข้อ ๖๔) เป็นต้น

๒ สถานการณ์ทั่วไป
ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งนอกจากพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดท�ำ
แผนงานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นามิ ติ ห ญิ ง ชายที่ ส� ำ คั ญ อาทิ แผนพั ฒ นาสตรี ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพัฒนาสถิติหญิงและชาย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๘)

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดท�ำรายงานสถานการณ์สตรี ปี ๒๕๕๘ จ�ำแนกตามสถานการณ์ของสตรี ๑๒ ประเด็น ที่เป็นอุปสรรคต่อ
ความก้าวหน้าของสตรี ตามประเด็นที่น่าห่วงใยเป็นพิเศษอันเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการเสริมพลัง
ให้สตรี ซึง่ ก�ำหนดไว้ในปฏิญญาและแผนปฏิบตั กิ ารปักกิง่ เพือ่ ความก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration and Platform for Action:
BPFA)๒๐๗ แสดงเป็นผังภูมิรูปภาพได้ ดังนี้

๒๐๗ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ ๔ เมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๓๘ ผู้แทนจาก ๑๘๙ ประเทศ (รวมประเทศไทย) ได้ยอมรับปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งเพื่อความ
ก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration and Platform for Action: BPFA) โดยมีเป้าหมาย คือ ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ ส�ำหรับสตรีทุกคน ทุกหนแห่ง ซึ่งมีประเด็น
ที่น่าห่วงใยเป็นพิเศษอันเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการเสริมพลังให้สตรี ทั้งสิ้น ๑๒ ข้อ ได้แก่ สตรีกับความยากจน (Women and poverty) การศึกษา
และการฝึกอบรมของสตรี (Education and training of women) สตรีกับสุขภาพอนามัย (Women and Health) ความรุนแรงต่อสตรี (Violence against women) สตรีกับความขัดแย้ง
ที่มีการใช้อาวุธ (Women and armed conflict) สตรีกับเศรษฐกิจ (Women and the economy) สตรีกับอ�ำนาจการตัดสินใจ (Women in power and decision-making) กลไกเชิง
สถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (Institutional mechanisms) สิทธิมนุษยชนของสตรี (Human rights of women) สตรีกับสื่อมวลชน (Women and the media) สตรีกับสิ่งแวดล้อม
(Women and the environment) และเด็กผู้หญิง (The girl child)
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์สตรี ปี ๒๕๕๘ ได้แสดงสถิติหญิงชายที่ส�ำคัญ๒๐๘ ๑๒ เรื่อง คือ คนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการเด็กและเยาวชน
ผู้อยู่ในเขตชนบทผู้ด้อยโอกาสชาติพันธุ์ ความรุนแรงในครอบครัว ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน ผู้อยู่นอกก�ำลังแรงงาน การสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา
โรคเรื้อรังหรือโรคประจ�ำตัว จากจ�ำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ๖๕.๑๐ ล้านคน ซึ่งเป็นชายจ�ำนวน ๓๒.๐ ล้านคน หญิงจ�ำนวน ๓๓.๑
ล้านคน ดังนี้

ล�ำดับ

ลักษณะสภาพการใช้ชีวิต
และสภาวะที่เผชิญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ภาวะความยากจน
การชราภาพ
ภาวะทุพลภาพ
เด็กและเยาวชน
ผู้ที่อยู่อาศัยในชนบท
ผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มชาติพันธุ์
ความรุนแรงในครอบครัว
• ผู้กระท�ำ
• ผู้ถูกกระท�ำ
ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน
ผู้มีงานท�ำ
• แรงงานในระบบ
• แรงงานนอกระบบ
ผู้ว่างงาน
ผู้รอฤดูกาล
ผู้อยู่นอกก�ำลังแรงงาน
• ผู้ท�ำงานที่บ้าน
• ผู้ที่ก�ำลังเรียน
• อื่น ๆ (เด็ก ผู้สูงอายุ หรือ
คนพิการไม่สามารถท�ำงานได้)
สูบบุหรี่/ดื่มสุรา
• ผู้ที่สูบบุหรี่
• ผู้ที่ดื่มสุรา
โรคเรื้อรัง/โรคประจ�ำตัว

๙

๙.๑

๙.๒
๙.๓
๑๐

๑๑
๑๒

จ�ำนวนประชากร (จ�ำแนกตามเพศสภาวะ)
จ�ำนวนรวม (คน)
เพศหญิง (คน)
เพศชาย (คน)

๘.๔๑ ล้านคน
๙.๑ ล้านคน
๑๖.๔ ล้านคน
๒๑.๑ ล้านคน
๒๕.๔๔ ล้านคน
๑๑.๓ หมื่นคน
๖.๙ เเสนคน
		 ๑,๐๘๒ คน
๑,๑๐๑ คน
๓๘.๘ ล้านคน
๓๘.๔ ล้านคน
๑๔.๑ ล้านคน
๒๔.๓ ล้านคน
๓.๓ ล้านคน
๖.๔ หมื่นคน
๑๖.๑ ล้านคน
๔.๘ ล้านคน
๔.๔ ล้านคน
๖.๙ ล้านคน

๔.๒๐ ล้านคน
๕.๑ ล้านคน
๗.๕ ล้านคน
๑๐.๓ ล้านคน
๑๐.๕๔ ล้านคน
๖.๔๐ หมื่นคน
๓.๔ เเสนคน

๔.๒๑ ล้านคน
๔.๐ ล้านคน
๘.๙ ล้านคน
๑๐.๘ ล้านคน
๑๔.๙ ล้านคน
๔.๙ หมื่นคน
๓.๕ เเสนคน

๑๒๖ คน
๙๙๖ คน
๑๗.๗ ล้านคน
๑๗.๕ ล้านคน
๖.๕ ล้านคน
๑๑.๑ ล้านคน
๑.๕ ล้านคน
๒.๗ ล้านคน
๑๐.๖ ล้านคน
๔.๖ ล้านคน
๒.๓ ล้านคน
๓.๗ ล้านคน

๙๕๖ คน
๑๐๕ คน
๒๑.๑ ล้านคน
๒๐.๙ ล้านคน
๗.๖ ล้านคน
๑๓.๒ ล้านคน
๑.๘ ล้านคน
๓.๗ ล้านคน
๕.๕ ล้านคน
๐.๒ ล้านคน
๒.๑ ล้านคน
๓.๒ ล้านคน

๑๑.๓ ล้านคน
๑๗.๗ ล้านคน
๑๑.๕ ล้านคน

๐.๖ ล้านคน
๓.๗ ล้านคน
๖.๗ ล้านคน

๑๐.๗ ล้านคน
๑๔.๐ ล้านคน
๔.๘ ล้านคน

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (๒๕๕๘). รายงานสถานการณ์สตรี ๒๕๕๘ “๒ ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งฯ: เสริมพลังสตรีสร้างพลังสังคม”. หน้า ๑๕

๒๐๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (๒๕๕๘). รายงานสถานการณ์สตรี ๒๕๕๘ “๒ ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งฯ: เสริมพลังสตรีสร้างพลังสังคม”. หน้า ๑๕
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๓ สถานการณ์ในปี ๒๕๕๘
โดยสรุปแล้ว สถานการณ์สิทธิสตรีรายประเด็น ในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย มีประเด็นในความห่วงใยที่ส�ำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Equality)

ด้านที่

๑
๒
๓

ประเด็น

การมีชีวิตและสุขภาพที่ยืนยาว มีตัวชี้วัดย่อย คือ ความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด (ปี) (Life Expectancy at
Birth) โดย ชาย มีค่าเท่ากับ ๗๗.๑ หญิง มีค่าเท่ากับ ๗๗.๙
ด้านการศึกษา มีตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัว คือ จ�ำนวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (ปี) (Expected Years of Schooling)
โดย ชาย มีค่าเท่ากับ ๑๓.๑ หญิง มีค่าเท่ากับ ๑๓.๙ และ จ�ำนวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา (ปี) (Mean Years of
Schooling) โดย ชาย มีค่าเท่ากับ ๗.๕ หญิง มีค่าเท่ากับ ๗.๑
ด้านมาตรฐานการครองชีพ มีตัวชี้วัดย่อย คือ รายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล (Estimated Gross National
Income per Capita) โดย ชาย มีค่าเท่ากับ ๑๔,๘๘๘ หญิง มีค่าเท่ากับ ๑๑,๘๒๐

โดยในส่วนค่าดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย (Gender Inequality
Index- GII) ๒๑๑ ของประเทศไทย มีค่าเท่ากับ ๐.๓๘๐ ถูกจัดอยู่ใน
ล�ำดับที่ (Rank) ๗๖ จากทั้งหมด ๑๘๘ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive health) การเสริมพลังอ�ำนาจ
(Empowerment) และตลาดแรงงาน (Labor Market) พบว่า
ตัวชี้วัดย่อยในแต่ละด้านมีค่า ดังนี้ อัตราส่วนการตายของมารดา
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (Maternal Mortality Ratio) มีค่าเท่ากับ
๒๖ อัตราการคลอดในหญิงวัย ๑๕ – ๑๙ ปี (adolescent birth
ratio) มีคา่ เท่ากับ ๔๑.๐ ส่วนแบ่งของทีน่ งั่ ในสภา (share of seats
in parliament) มีคา่ เท่ากับ ๖.๑ ประชากรทีม่ กี ารศึกษาไม่ตำ�่ กว่า
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละของประชากรวัย ๒๕ ปี หรือมากกว่า
(population with at least some secondary education)

จ�ำแนกเป็นชายมีค่าเท่ากับ ๔๐.๘ หญิงมีค่าเท่ากับ ๓๕.๗
และอัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน (labour force
participation rate) จ�ำแนกเป็นชายมีค่าเท่ากับ ๘๐.๗
หญิงมีค่าเท่ากับ ๖๔.๓

๒๐๙ ดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย (Gender Inequality Index-GII) เป็นดัชนีประสม (Composite Index) ที่วัดความเท่าเทียมกันของหญิงกับชายใน ๓ ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมและ
การตัดสินใจทางการเมือง การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ และอ�ำนาจในทรัพยากรเศรษฐกิจ โดยแต่ละด้านจะมีตัวบ่งชี้ย่อยประกอบ.(อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์).
๒๑๐ เป็นองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ. จาก www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=13753
๒๑๑ ธนาคารโลก (The World Bank) ได้จัดเก็บข้อมูลสถิติสัดส่วนหรืออัตราส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติ (Percentage of seats held by women in national
parliament) รายปี ซึ่งจัดท�ำโดยสหภาพรัฐสภา ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS/countries/1W?display=default
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จากรายงานการพัฒนามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Human Development Report 2015)๒๐๙ ประเทศไทยมีคา่ ดัชนีการพัฒนามิตหิ ญิง
ชาย (Gender Development Index - GDI)๒๑๐ เท่ากับ ๑.๐๐ โดยมีค่าของตัวชี้วัดย่อยใน ๓ ด้าน ดังนี้

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของผู้หญิง (Women’s Empowerment)
ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทย มีจ�ำนวนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติทั้งหมด ๑๙๗ ที่นั่ง ในที่นี้เป็นผู้หญิงจ�ำนวน ๑๒ ที่นั่งคิดเป็น
ร้อยละ ๖.๑ ถูกจัดอยู่ในล�ำดับที่ ๑๗๒ จากทั้งหมด ๑๘๕ ล�ำดับ ของประเทศทั้งหมด ๑๙๑ ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๙) จากการจัดอันดับโดยสหภาพรัฐสภา (Inter - Parliamentary Union: IPU)๒๑๒
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติสัดส่วนหรืออัตราส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติ (Percentage of seats held by women
in national parliament) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘๒๑๓ พบว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนกระทั่งถึงปี ๒๕๕๖ ประเทศไทย
มีสัดส่วนหรืออัตราส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี ๒๕๔๙ มีสัดส่วนร้อยละ ๙ และในช่วงปี
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๖ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติของประเทศไทย มีสัดส่วนลดลง
ตั้งแต่ ๒๕๕๗ จนกระทั่งถึงปี ๒๕๕๘ โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติ ร้อยละ ๖ รายละเอียดดังภาพ
สัดส่วนหรืออัตราส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งเเต่ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๘

๑๘
๑๖

๑๖

๑๔

๑๒

๑๒
๑๐

๑๒

๑๓

๑๖

๑๖

๑๓

๙

๘
๖

๖

๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๔
๒
๐
๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ที่มา : ธนาคารโลก (The World Bank). Proportion of seats held by women in national parliaments. ค้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จาก www.worldbank.org

๒๑๒ เป็นองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ. จาก www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=13753
๒๑๓ ธนาคารโลก (The World Bank) ได้จัดเก็บข้อมูลสถิติสัดส่วนหรืออัตราส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐสภาแห่งชาติ (Percentage of seats held by women in national parliament) รายปี ซึ่งจัดท�ำโดยสหภาพรัฐสภา
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ประเด็นที่ ๓
ความรุนแรงต่อผู้หญิง๒๑๔ (Violence against women)

ทั้ ง นี้ เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงในปี ๒๕๕๘ ยั ง เพิ่ ม จ� ำ นวนขึ้ น เมื่ อ
เที ย บกั บ เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงในปี ที่ ผ ่ า นมา โดยปี ๒๕๕๗
มี จ� ำ นวนเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง ทั้ ง หมด ๑,๐๕๒ เหตุ ก ารณ์
ซึ่งปี ๒๕๕๘ มีเหตุการณ์ความรุนแรง เพิ่มขึ้นจ�ำนวน ๒๐๑ เหตุการณ์
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๙.๑๑ โดยมี ส ถิ ติ จ� ำ นวนเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง
ทั้ ง หมด (ต่ อ บุ ค คลทั่ ว ไปและบุ ค คลในครอบครั ว ) และจ� ำ นวน
ผู้ถูกกระท�ำเป็นหญิง จ�ำแนกตามประเภทความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ดังนี้

ประเภท
ความรุนแรง

• ทางจิตใจ
• ทางเพศ
• ทางร่างกาย
• ทางสังคม
• อื่นๆ
• ไม่ระบุ
รวมทั้งสิ้น

เหตุการณ์ความรุนแรง (ครั้ง)
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๓๓
๗๕
๖๕๙
๗๗
๒
๖
๑,๐๕๒

๓๕๙
๔๗
๗๔๐
๘๘
๑๗
๒
๑,๒๕๓

ผู้ถูกกระท�ำที่เป็นเพศหญิง (คน)

เพิ่ม/ลด

๑๒๖
-๒๘
๘๑
๑๑
๑๕
-๔
๒๐๑

๒๕๕๗

๑๖๖
๕๗
๔๙๐
๖๓
๐
๓
๗๗๙

๒๕๕๘

๒๔๘
๓๔
๕๕๗
๗๓
๑๓
๑
๙๒๖

เพิ่ม/ลด

๘๒
-๒๓
๖๗
๑๐
๑๓
๒
๑๔๗

เพิ่ม/ลด
คิดเป็นร้อยละ

๓๕.๑๙
-๓๐.๖๗
๑๐.๑๗
๑๒.๙๙
๖๕๐.๐๐
-๓๓.๓๓
๑๓.๙๗

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบบงานบันทึกข้อมูลความรุนแรงภายใน
ครอบครัว. (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๒๑๔ หมายถึง การกระท�ำใดๆ ที่มีพื้นฐานจากความแตกต่างของบทบาททางเพศ ที่น�ำไปสู่หรือแนวโน้มว่าจะน�ำไปสู่ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจของผู้หญิง
รวมทั้งความเสี่ยงว่าจะเกิดการกระท�ำดังกล่าว การบังคับขู่เข็ญ หรือการลิดรอนเสรีภาพ ไม่ว่าจะเกิดในมิติของชีวิตสาธารณะหรือชีวิตส่วนบุคคล (องค์การสหประชาชาติ. ปฏิญญาว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี. ๒๕๓๖ จ�ำนวนการละเมิดค�ำสั่ง ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาล และจ�ำนวนการยอมความ และรายงานต่อคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้ง
๒๑๕ มาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท�ำรายงานประจ�ำปีแสดงจ�ำนวนคดี
การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว จ�ำนวนค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ และจ�ำนวนการละเมิดค�ำสั่ง ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
และศาล และจ�ำนวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้ง
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

ประเทศไทยได้มีการจัดท�ำรายงานเพื่อแสดงสถิติข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี๒๑๕ โดยสถานการณ์ปี ๒๕๕๘ พบว่า
จ�ำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงต่อบุคคลทัว่ ไป และความรุนแรงในครอบครัว จ�ำแนกตามประเภทความรุนแรง มีเหตุการณ์ความรุนแรง
ทั้งหมดมี ๑,๒๕๓ เหตุการณ์ โดยเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางร่างกายสูงที่สุด จ�ำนวน ๗๔๐ เหตุการณ์ รองลงมา คือ เหตุการณ์
ความรุนแรงทางจิตใจ จ�ำนวน ๓๕๙ เหตุการณ์ เหตุการณ์ความรุนแรงทางสังคม จ�ำนวน ๘๘ เหตุการณ์ เหตุการณ์ความรุนแรง
ทางเพศ จ�ำนวน ๔๗ เหตุการณ์ ตามล�ำดับ ที่เหลือเป็นเหตุการณ์อื่น ๆ และไม่สามารถระบุได้ จ�ำนวน ๑๙ เหตุการณ์

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

เมื่อพิจารณาจากการถูกกระท�ำรุนแรง๒๑๖ และผู้ถูกกระท�ำเป็นหญิง
พบว่า ประเภทความรุนแรงทีเ่ กิดกับผูถ้ กู กระท�ำทีเ่ ป็นหญิง เหตุการณ์
ความรุนแรงทางร่างกาย (การใช้อาวุธ และการทุบตี ท�ำร้ายร่างกาย)
มีจ�ำนวนสูงที่สุดเช่นกัน โดยมีจ�ำนวน ๕๕๗ เหตุการณ์ ล�ำดับ
ถัดมา คือ เหตุการณ์ความรุนแรงทางจิตใจ (การใช้กิริยา ค�ำพูด
การกลัน่ แกล้ง การทรมานให้เจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ การหึงหวง การเลือกปฏิบตั ิ
และการแสวงประโยชน์) จ�ำนวน ๒๔๘ เหตุการณ์ เหตุการณ์
ความรุนแรงทางสังคม จ�ำนวน ๗๓ เหตุการณ์ เหตุการณ์ความ
รุนแรงทางเพศ (การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้วาจาลามก การ
บั ง คั บ ให้ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ) จ� ำ นวน ๓๔ เหตุ ก ารณ์ ตามล� ำ ดั บ
นอกนั้นเป็นเหตุการณ์อื่น ๆ และไม่สามารถระบุได้

นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ในทุ ก ประเภทความรุ น แรงที่ เ กิ ด กั บ
ผู ้ ถู ก กระท� ำ ที่ เ ป็ น หญิ ง มี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของเหตุ ก ารณ์
ความรุนแรงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ ยกเว้นประเภทเหตุการณ์
ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ มีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีทผี่ า่ นมา โดยมีจำ� นวนลดลงจากปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๒๓ เหตุการณ์
คิดเป็นลดลง ร้อยละ ๓๐.๖๗ นอกนั้นเป็นกรณีที่ไม่สามารถระบุ
ประเภทความรุนแรงได้ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ไม่สามารถระบุประเภท
เหตุการณ์ความรุนแรงได้ จ�ำนวน ๑ เหตุการณ์

๔ การประเมินสถานการณ์
ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีสถานการณ์ความก้าวหน้าและถดถอยในประเด็นสิทธิของผู้หญิงหลายประการ โดยในส่วนของการด�ำเนินการของ
ภาครัฐที่ส�ำคัญในปี ๒๕๕๘ คือ การประกาศใช้กฎหมายภายในประเทศเพื่อก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ๒๑๗ คือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการด�ำเนิน
การดังกล่าวเป็นไปตามกรอบเวลาด�ำเนินการ (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ที่ประเทศไทยเคยวางไว้ตามแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้
รับภายใต้กลไก UPR
สถานการณ์ผู้หญิง จากข้อมูลสถิตหิ ญิงและชายของประเทศไทย

จากรายงานสถานการณ์สตรี ปี ๒๕๕๘ พบว่า มีตวั เลขสถิตหิ ลายตัว
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ยั ง มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งหญิ ง และชาย
ในประเด็นที่น่าห่วงใยหลายประเด็น อาทิ การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ผู้หญิงมีจ�ำนวนมากกว่าผู้ชาย (๕.๑ > ๔.๐ ล้านคน) คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๕๖.๐๔ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางสั ง คม ผู ้ ห ญิ ง มี จ� ำ นวน
มากกว่าผู้ชาย (๖.๔๐ > ๔.๙ หมื่นคน) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๔
จ� ำ นวนผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ง านท� ำ มี จ� ำ นวนน้ อ ยกว่ า ผู ้ ช าย (๑๗.๕ <
๒๐.๙ ล้านคน) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๗ นอกจากนั้น ผู้หญิง
ยังเป็นผู้อยู่นอกก�ำลังแรงงานจ�ำนวนมากกว่าผู้ชาย (๑๐.๖ >
๕.๕ ล้านคน) คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๔ โดยในเรื่องการท�ำงานบ้าน
ซึง่ เป็นการท�ำงานทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้๒๑๘ ผูห้ ญิงก็มจี ำ� นวนมากกว่า

ผู้ชาย (๔.๖ > ๐.๒ ล้านคน) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ ซึ่งตัวเลขสถิติ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างหญิง
และชายที่ยังมีอยู่ในประเทศไทย
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จากรายงานการพัฒนามนุษย์

ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการพัฒนามิติหญิงชาย (Gender
Development Index - GDI) ซึง่ เป็นดัชนีทวี่ ดั ระดับการได้รบั การ
พัฒนาของผู้หญิงเมื่อเปรียบกับผู้ชายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก๒๑๙
เท่ากับ ๑ หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันในการพัฒนาของหญิง
และชาย๒๒๐ อีกทัง้ ค่าดัชนีดงั กล่าวยังมีคา่ เพิม่ มากขึน้ เมือ่ เทียบกับ
รายงานฯ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งที่มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙๐

๒๑๖ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ การกระท�ำรุนแรงทางกาย หมายถึง การใช้กำ� ลังและ/หรือ อุปกรณ์ใด ๆ เป็นอาวุธท�ำร้ายร่างกายเกินกว่าเหตุ มีผลท�ำให้รา่ งกายได้รบั บาดเจ็บ การกระท�ำรุนแรง
ทางจิต หมายถึง การกระท�ำใด ๆ ที่มีผลให้ผู้ถูกกระท�ำได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจหรือเสียสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ การทอดทิ้ง การดูถูก เหยียดหยาม หรือดุด่า การกักขังหน่วงเหนี่ยว
การกระท�ำรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระท�ำที่มีผลให้ผู้ถูกกระท�ำได้รับความกระทบกระเทือนหรือเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ได้แก่ การถูกข่มขืน การถูกลวนลาม อนาจาร และการถูกบังคับค้า
ประเวณี (ศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว. นิยามค�ำศัพท์ “การถูกกระท�ำรุนแรง”. www.violence.in.th)
๒๑๗ หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๑๘ หมายถึง รายได้ประจ�ำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือน, ก�ำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจ, รายได้จากทรัพย์สิน, รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ มูลค่า
สินค้าและบริการ เป็นต้น. (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. แผนที่ความยากจน. www.nso.go.th)
๒๑๙ ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (๒๕๕๒). มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย Thailand National Standard and Indicators on Gender Equality. หน้า ๑๔.
๒๒๐ หมายเหตุ: ค่าที่ค�ำนวณได้ของแต่ละประเทศจะมีค่าระหว่าง ๐ - ๑ (ค่าที่เข้าใกล้ศูนย์ถือว่ามีการพัฒนาน้อย และค่าที่เข้าใกล้ ๑ ถือว่ามีการพัฒนามาก.(สันติพจน์ กลับดี. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ
กลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. จาก http://thailand.prd.go.th/1700ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=4436&filename=index. ค้นเมื่อ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙.)
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ส่วนค่าดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย (Gender Inequality
Index - GII) ซึง่ เป็นดัชนีทสี่ ะท้อนความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิง
และชายของแต่ละประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีค่าดัชนีดังกล่าว
เท่ากับ ๐.๓๘๐ โดยมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายงานฯ ปี ๒๕๕๗
ซึ่งที่มีค่าเท่ากับ ๐.๓๖๔๒๒๑ หมายถึง ประเทศไทยมีความไม่เท่า
เทียมระหว่างหญิงและชายลดต�ำ่ ลงเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าตัวชี้วัดย่อยใน ๓ ด้าน คือ ด้านอนามัยเจริญ
พันธุ์ ด้านการเสริมพลังอ�ำนาจ และด้านตลาดแรงงาน จะพบว่าค่า
ของตัวชีว้ ดั ย่อยในแต่ละด้านยังคงแสดงให้เห็นว่า ยังมีความไม่เท่า
เทียมระหว่างหญิงและชายในประเทศไทย โดยเฉพาะค่าตัวชีว้ ดั ย่อย
ในด้านตลาดแรงงาน ซึ่งอัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน
(labour force participation rate) ของผู้ชายมีสัดส่วนที่สูงกว่า
ผู้หญิง (ชาย = ๘๐.๗ หญิง = ๖๔.๓)
ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง พ ลั ง อ� ำ น า จ ข อ ง ผู ้ ห ญิ ง สถานการณ์

ในปี ๒๕๕๘ เมื่ อ พิ จ ารณาผู ้ ห ญิ ง ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในรั ฐ สภา
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด สากลที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อ� ำ นาจและ
การตัดสินใจของผู้หญิงของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในส่วนของ
ประเทศไทยค่ า ตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า วไม่ เ ปลี่ ย นแปลงหากเที ย บกั บ
ปีทผี่ า่ นมา (ปี ๒๕๕๗) เนือ่ งจากมีคา่ คงทีอ่ ยูท่ ี่ ร้อยละ ๖.๑ แต่อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วนดังกล่าวเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ
เท่าโลก พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในรัฐสภาแห่งชาติในสัดส่วนที่น้อยมาก โดยอยู่ในล�ำดับที่ ๑๗๒
จากทั้งหมด ๑๘๕ ล�ำดับ ของประเทศทั้งหมด ๑๙๑ ประเทศ
ทั่วโลก อีกทั้งเมื่อพิจารณาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ จะเห็นว่า
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีค่าสัดส่วนผู้หญิงที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในรัฐสภาแห่งชาติ น้อยที่สุดในรอบ ๑๐ ปี
ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงสะท้อน

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้หญิง
และผู้ชาย ซึ่งน�ำไปสู่ความครอบง�ำและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง

โดยผู้ชายอันเป็นสิ่งส�ำคัญที่ขัดขวางความก้าวหน้าของผู้หญิง
ซึ่ ง สถานการณ์ ค วามรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ปี ๒ ๕๕๘
เมื่อพิจารณาจากสถิติความรุนแรงที่ผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�ำ
พบว่าเพิ่มจ�ำนวนขึ้นในทุกประเภทความรุนแรง เมื่อเทียบจาก
ปี ๒๕๕๗
จากสถานการณ์ของผูห้ ญิงทีเ่ กิดขึน้ ในปี ๒๕๕๘ ดังกล่าวข้างต้น
จะเห็นว่าผู้หญิงยังคงมีสถานการณ์ที่ยังคงมีความเหลื่อมล�้ำ
หรือเกิดความไม่เท่าเทียมกับผู้ชายในหลายประเด็น อาทิ
การมีส่วนร่วมและโอกาสในการเข้าถึงโอกาสทางการเมือง
ทางเศรษฐกิ จ และความรุ น แรงที่ ยั ง คงเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู ้ ห ญิ ง
ของสังคมไทย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี
ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ รวมถึงการรับมาซึ่งข้อเสนอแนะจากกลไกระหว่าง
ประเทศ จึงมีพันธสัญญาหรือข้อผูกพันในการด�ำเนินการใด ๆ
เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ที่ พึ ง มี แ ก่ ผู ้ ห ญิ ง เพื่ อ ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู ้ ห ญิ ง ซึ่ ง เป็ น การละเมิ ด หลั ก การความเสมอภาคและ
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ดังนั้น รัฐซึ่งมีหน้าที่ในการเคารพ (Obligation to Respect)
หน้าทีใ่ นการคุม้ ครอง (Obligation to Protect) และหน้าทีใ่ นการ
ท�ำให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ ในการจัดท�ำหรืออ�ำนวยการให้
เกิดขึ้นจริง (Obligation to Fulfill) จึงควรด�ำเนินการส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ความเสมอภาคด้ ว ยการออกมาตรการที่ เ หมาะสม
และมาตรการพิเศษชั่วคราว การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของผู้หญิง๒๒๒ เช่น การกระตุ้นให้พรรคการเมือง
ใช้ระบบสัดส่วน จัดการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักเกีย่ ว
กับความส�ำคัญของผู้หญิงในการตัดสินใจทุกระดับ และในเวที
นานาชาติ การส่งเสริมการออกนโยบายและก�ำหนดกลไกและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่จะท�ำให้ผู้หญิง
ที่ถูกละเมิดสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้

๒๒๑ หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๑๐/๕๑๑๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙.
๒๒๒ United Nations Development Fund for Women. (UNIFEM CEDAW SEAP-Thailand). ข้อแสนอแนะของคณะกรรมการ CEDAW (CEDAW Committee’s Concluding
Comments) ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙. พันธสัญญาที่รัฐต้องด�ำเนินการ
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๕.๒.๓ กลุ่มคนพิการ
๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on
the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) โดยการให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๑ ซึ่ ง อนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ที่ มี
มาแต่ก�ำเนิด และการรับรองคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมของ
คนพิการ อีกทั้งยังเป็นอนุสัญญาซึ่งมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ
๒๒๓
ทางการเมือง รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนพิการด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการฟืน้ ฟูอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ) (Vocational Rehabilitation
and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983
(No.159)) หรื อ อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ ๑๕๙ โดยการให้ สั ต ยาบั น ซึ่ ง อนุ สั ญ ญา
ฉบับนี้มีสาระส�ำคัญ คือ การพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการตามความเหมาะสมและ
การส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการหรือการประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียมและ
๒๒๔
เสมอภาคระหว่างคนพิการกับคนปกติทั่วไป รวมถึงประเทศไทยได้มีการด�ำเนิน
การเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) ในการ
อ�ำนวยความสะดวกการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส�ำหรับคนตาบอด คนพิการ
๒๒๕
ทางการเห็นและคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประโยชน์แก่คนพิการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ได้ประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลไว้ใน มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ ได้วาง
หลักเรื่องความเสมอภาค ซึ่งรัฐจะเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งความพิการ
มิได้ รวมถึงในมาตรา ๕๔ ได้ประกันสิทธิของ
คนพิการหรือทุพพลภาพในการเข้าถึงประโยชน์
จากสวั ส ดิ ก ารและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ ตลอดจนความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มีหลักการทีส่ อดรับกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการ ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้รับรอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค
ที่ เ คยได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามประเพณี ก าร
ปกครองของไทยและตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า ง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วไว้ในมาตรา ๔
เช่นเดียวกัน

๒๒๓ ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=news-1286> สืบค้นวันวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
๒๒๔ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:๐::NO:12100P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
๒๒๕ http://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/ewt_news.php?nid=16594
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๒. สถานการณ์ทั่วไป

พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ตราขึ้นแทนพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ความส�ำคัญในการขจัดการกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการ และได้แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะรวมถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือ
จากรัฐเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก�ำหนดให้คนพิการที่มี
สัญชาติไทยยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือ
นายทะเบียนจังหวัด ณ ส�ำนักงานทะเบียนกลาง หรือส�ำนักงานทะเบียนจังหวัด
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศเรื่อง
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการซึง่ ก�ำหนดประเภทความพิการไว้ ๗ ลักษณะ
คือ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ความพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อ ทางร่ า งกาย ความพิ ก ารทางจิ ต ใจ
หรื อ พฤติ ก รรม ความพิ ก ารทางสติ ป ั ญ ญา ความพิ ก ารทางการเรี ย นรู ้
และความพิการทางออทิสติก ทั้งนี้ พบว่ามีคนพิการอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
จ�ำนวน ๙๐๓,๓๔๖ คน และมีคนพิการประเภทความพิการทางการเคลือ่ นไหว

หรือทางร่างกายจ�ำนวนมากที่สุด
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๖) ได้กำ� หนดกลไกในการคุม้ ครองส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร โดยให้ มี ค ณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ และ
มีปลัดกระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนผู้แทนองค์การ
คนพิการแต่ละประเภทจ�ำนวน ๗ คน และผูท้ รงคุณวุฒิ
อีก ๖ คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ทัง้ นี้ เพือ่ ผลักดันนโยบาย/แผนงานก�ำหนดระเบียบ
และวิธีการเกี่ยวกับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแก่ ห น่ ว ยงาน
ของรั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง มี อ� ำ นาจ
วินิจฉัยและมีค�ำสั่งเพิกถอนการกระท�ำหรือห้าม
มิให้กระท�ำการที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และก�ำหนดระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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จากการที่ ป ระเทศไทยได้ เ สนอรายงานทบทวนสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ของประเทศ (Universal Periodic Review : UPR) รอบที่ ๑ เมื่อวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยในครั้งนั้นประเทศไทยรับข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาปฏิบัติ
ทั้งสิ้น ๑๓๔ ข้อ จากทั้งหมด ๑๗๒ ข้อ และได้ประกาศค�ำมั่นโดยสมัครใจ
อีก ๘ ข้อ โดยในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการนั้น ประเทศไทย
ได้ประกาศค�ำมั่นในเรื่อง การถอนถ้อยแถลงตีความ ข้อ ๑๘ ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ เรื่อง เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ
ของเด็กพิการ

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

จากการด�ำเนินการที่ผ่านมาของรัฐเห็นได้ว่า รัฐได้ออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากรัฐ และเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการให้ครอบคลุมทัว่ ถึง โดยกฎหมายส�ำคัญ ๆ หลายฉบับทีร่ ฐั ใช้เป็นแนวนโยบายไปสูร่ ะดับปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนั้นมี ดังนี้
แผนภูมิที่ ๑ กฎหมายและแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เเผนสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ

กฎกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวน

คนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการเเละหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน เเละ
จ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการรัฐจะต้องน�ำส่งเข้า
กองทุนส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๔
เพื่อส่งเสริมการจ้างคนพิการ

เเผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเเห่งชาติ ฉบับที่ ๔

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อสร้างสังคมที่
บูรณาการเพื่อคนพิการ เเละทุกคน
ในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึง
เเละใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ
อย่างเท่าเทียมเเละเป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฎิบัติต่อคนพิการ
เเละผู้ดูเเลคนพิการ

พ.ร.บ. ส่งเสริมเเละพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

(เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อขจัด
การกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เเละเพื่อช่วยเหลือ
คนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์เเละการ
อ�ำนวยความสะดวกเพื่มขึ้นโดยให้องค์กร
ด้านคนพิการมีบทบาทในการส่งเสริม
เเละพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการมากขึ้น

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
เพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ให้เเก่ประชาชน

คนพิการ

พ.ร.บ. การจัดการศึกษา
ส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
(เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖)

เพื่อให้การบริการเเละการให้
ความช่วยเหลือเเก่คนพิการ
ในด้านการศึกษาเป็นไป
อย่างทั่วถึงทุกระบบ
เเละทุกระดับการศึกษา

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์๒๒๖ พบว่า มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียน
เพื่ อ รั บ การออกบั ต รประจ� ำ ตั ว คนพิ ก ารในประเทศไทย มี จ� ำ นวน ๑,๗๓๗,๔๖๙ คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒.๖๔ ของจ� ำ นวนประชากร
ทั้งประเทศ โดยแยกตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

๒๒๖ รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘
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ภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
รวม

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

๗๑,๙๕๔
๓๖๗,๔๐๘
๖๘๗,๖๐๖
๑๙๙,๑๐๕
๔๑๑,๓๙๖
๑,๗๓๗,๔๖๙

๔.๑๔
๒๑.๑๕
๓๙.๕๘
๑๑.๔๖
๒๓.๖๘
๑๐๐

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้วา่ คนพิการทีส่ ามารถไปลงทะเบียน เพือ่ รับบัตรประจ�ำตัวคนพิการได้นนั้ มีมากทีส่ ดุ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองลงมา คือ ภาคเหนือ เเละกรุงเทพมหานครมีจำ� นวนคนพิการทีไ่ ปลงทะเบียนเเละมีบตั รประจ�ำตัวคนพิการน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ จากจ�ำนวน
คนพิการที่ลงทะเบียนทั้งหมด แยกเป็นเพศชาย จ�ำนวน ๙๓๐,๓๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๕ เพศหญิง จ�ำนวน ๘๐๗,๑๒๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๔๕
>> การศึกษาของคนพิการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาส� ำ หรั บ คนพิ ก าร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ตามพระราชบั ญ ญั ติ
จัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖) ซึ่งก�ำหนดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและ
ความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ และจัดบริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เเต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่ายังคงมีคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา
จ� ำ นวนมากถึ ง ๗๔๙,๖๒๘ คน ๒๒๗ ส่ ว นคนพิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ นั้ น จะได้ รั บ การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด
โดยคนพิการที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีจ�ำนวนน้อยที่สุด และในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น
มีคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาถึง ๓๒,๑๑๒ คน๒๒๘
แผนภูมิระดับการศึกษาของคนพิการ
๑.,๐๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

๘๐๒,๙๓๙

๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๐

๑๐๖,๕๗๕

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

๒๐,๘๐๓

ประกาศนียบัตร

๑,๘๒๓

อนุปริญญา

๑๒,๙๖๙

ปริญญาตรี

๑,๕๖๘

สูงกว่าปริญญาตรี

ทั้งนี้ ในการเสนอรายงานว่าด้วยสิทธิของคนพิการต่อคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกต (Concluding Observation) ต่อการรับรองสิทธิในการศึกษาของคนพิการในประเทศไทยว่า
รัฐควรมีการฝึกอบรมแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และควรจัดสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการศึกษาของคนพิการให้
เหมาะสมกับคนพิการแต่ละประเภท รวมถึงให้รฐั สนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนด�ำเนินการร่วมกันเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิทางการ
ศึกษาของคนพิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒๒๗ รายงานข้อมูล สถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๒๘ หนังสือ ส�ำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๑๐/๕๑๑๘ เรื่อง ขอข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๘
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ตารางจ�ำนวนคนพิการจ�ำแนกตามพื้นที่ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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>> การจ้างงานคนพิการ
ประเทศไทยได้มีกฎหมายที่ส่งเสริมการจ้างงาน คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๖) ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓๓ ให้มีการจ้างงานคนพิการตามสัดส่วนที่กฎหมายก�ำหนด มาตรา ๓๔ ให้นายจ้างหรือสถานประกอบ
การจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมาตรา ๓๕ ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการให้สัมปทาน
หรือความช่วยเหลือใด ๆ แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการในการประกอบอาชีพ ซึ่งตามข้อมูลมีคนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงาน (อายุ ๑๕-๖๐
ปี) จ�ำนวน ๗๘๗,๓๓๐ คน แต่มีคนพิการที่ประกอบอาชีพเพียง ๒๕๓,๓๑๔ คน เท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ
ร้อยละ ๓๘.๒๙ ของคนพิการที่ประกอบอาชีพ และมีคนพิการที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ เพียงร้อยละ ๑.๔๗ ซึ่งเป็นอาชีพ
ที่มีจ�ำนวนคนพิการท�ำงานน้อยที่สุด๒๒๙

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖) ก�ำหนดให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการ
เข้าท�ำงานในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมในอัตรา ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน
และหากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคน
พิการเข้าท�ำงานตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราที่กฎหมายก�ำหนด
และหากผูป้ ระกอบการไม่รบั คนพิการเข้าท�ำงาน และไม่ประสงค์สง่
เงินเข้ากองทุน หน่วยงานรัฐหรือเจ้าของสถานประกอบการ อาจให้
สัมปทานจัดสถานทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึกงาน หรือจัดให้มอี ปุ กรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ
หรือการช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลก็ได้

โดยกว้าง เพื่อขจัดอคติที่มีต่อคนพิการ รวมถึงการเพิ่มโอกาส
และมีการฝึกฝนทักษะความรู้เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
ตลอดจนการขับเคลื่อนมาตรการการจ้างงานคนพิการโดยเฉพาะ
การจ้างงานหญิงพิการให้เป็นรูปธรรม

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
มีข้อสังเกตว่ารัฐควรเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้างและสังคม
>> การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ

เนื่องจากการด�ำรงชีวิตของคนพิการ จ�ำเป็นต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อประเภทความพิการที่ให้คนพิการเข้าถึงได้
และเพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป ซึ่งรัฐได้เห็นความส�ำคัญโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ก�ำหนดให้โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสถานีตำ� รวจ จัดท�ำสิง่ อ�ำนวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำหรับคนพิการอย่างน้อย ๕ ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน�้ำ ที่จอดรถ ป้าย และบริการข้อมูลภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้น ยังไม่สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังประสบปัญหาอุปสรรค เช่น ปัญหาโครงสร้าง
อาคารเดิมไม่เอื้อต่อการปรับสภาพแวดล้อม บุคลากรที่เป็นนายช่างโยธาอาจขาดความรู้ความเข้าใจ ท�ำให้การปรับสภาพแวดล้อมไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ ได้จัดการอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเพื่อให้การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนพิการบรรลุตามเป้าหมาย
รวมถึงมีแนวทางส่งเสริมการสร้าง อารยสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้คนพิการใช้ชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น
มีข้อสังเกตจาก คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยคณะกรรมการฯ เป็นห่วงเรื่องการขาดการด�ำเนินงาน
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ห่างไกลและชนบท รวมถึงการบังคับใช้
มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ และบทลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๒๒๙ รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘
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>> การได้รับบริการสาธารณสุข

มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการ ถึงกรณีการให้บริการและข้อมูลด้านสาธารณสุขนั้น
ยังเข้าไม่ถงึ คนพิการ โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบท โดยรัฐควรจัดอบรม
สร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ
รวมถึ ง ให้ รั ฐ เร่ ง ด� ำ เนิ น การรณรงค์ เ พื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้
ต่อทัศนคติด้านลบและการตีตราต่อคนพิการจากความเชื่อทาง
วั ฒ นธรรม การที่ ค นพิ ก ารถู ก บั ง คั บ ให้ รั บ การรั ก ษาทางการ

แพทย์โดยไม่สมัครใจ เช่น การบังคับท�ำหมันตามค�ำแนะน�ำ
ของบุคคลในครอบครัวหรือผูด้ แู ล อีกทัง้ รัฐควรด�ำเนินมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท�ำหมันและท�ำแท้ง ตลอดจนประกันว่าจะมีการเคารพ
สิทธิของบุคคลในการให้ความยินยอมโดยเสรีและได้รับข้อมูล
ประกอบการตั ด สิ น ใจก่ อ นการรั ก ษาและควรมี ก ลไกเพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว

ตารางสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพของรัฐ
ประเภทความพิการ

กองทุนประกันสังคม

สวัสดิการข้าราชการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การได้ยิน
การเคลื่อนไหว
การมองเห็น
ออทิสติก
สติปัญญา
จิตใจ
การเรียนรู้
ด้านสตรีและเด็กหญิงพิการ อาจเสี่ยงจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุหลายประการและการถูกเลือกปฏิบัติซ�้ำซ้อน เนื่องจากความเป็น
สตรีและเด็กซึ่งสังคมอาจมองว่าเป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอ ประกอบกับความพิการที่เป็นเงื่อนไขท�ำให้สตรีและเด็กหญิงพิการต้องใช้ชีวิต
อยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัว จึงไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร โดยที่ผ่านมา กลุ่มสตรีและเด็กหญิงพิการเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดโอกาส
และเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งนโยบายรัฐที่ออกมาส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับความพิการ แต่ยังขาดการพิจารณาในเรื่องเพศสภาพ
และอายุเข้ามาเป็นองค์ประกอบ

๒๓๐ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐส�ำหรับกลุ่มคนพิการ พบว่าระบบประกันสุขภาพของรัฐทั้ง ๓ ระบบ คือ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบกองทุนประกันสังคม ซึ่งทั้ง ๓ ระบบนั้นได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ของคนพิ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น โดยระบบประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ ช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารทุ ก ประเภท
ซึ่ ง คนพิ ก ารไม่ ต ้ อ งส� ำ รองจ่ า ยค่ า อุ ป กรณ์ แ ต่ อ ย่ า งใด และมี อุ ป กรณ์ ที่ เ บิ ก ได้ ๕๔ รายการ โดยคนพิ ก ารสามารถรั บ บริ ก ารจาก
สถานพยาบาลแห่ ง ใดก็ ไ ด้ ระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ เบิ ก อุ ป กรณ์ ไ ด้ ๘๐ รายการ แต่ จ� ำ กั ด เพี ย งอุ ป กรณ์
ที่ใช้กับคนพิการทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว ระบบกองทุนประกันสังคม มีอุปกรณ์ส�ำหรับคนพิการเพียง ๒๙ รายการ
โดยจ�ำกัดเฉพาะความพิการประเภทการได้ยินและการเคลื่อนไหว ซึ่งคนพิการจะต้องส�ำรองจ่ายค่าอุปกรณ์ไปก่อนและจ�ำกัดการรับบริการ
อยู่ที่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้ ๒๓๐

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๓. สถานการณ์ในปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ด�ำเนินการถอนถ้อยแถลงตีความ ข้อ ๑๘ วรรค ๒ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเกี่ยวกับ
สิทธิในการจดทะเบียนเกิด สิทธิในการมีชื่อ และสิทธิในการได้สัญชาติของเด็กพิการ ซึ่งรัฐได้ให้ค�ำมั่นไว้ในการเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review : UPR) รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

สิทธิในการศึกษา

การจ้างงานคนพิการ

ในช่วงปี ๒๕๕๘ นัน้ แม้รฐั จะมีแผนงานและนโยบายในการขับเคลือ่ น
การศึ ก ษาส� ำ หรั บ คนพิ ก าร แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ค นพิ ก ารยั ง คงมี
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากยังมีโรงเรียน
ที่ ป ฏิ เ สธไม่ รั บ เด็ ก พิ ก ารเข้ า ศึ ก ษาเพราะสถานศึ ก ษาไม่ มี
ความพร้อมทั้งด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การขาดแคลน
บุคลากรในการสอนคนพิการเฉพาะด้าน ตลอดจนขาดการจัดสรร
เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกในการศึกษาส�ำหรับคนพิการทีเ่ หมาะสม
และตรงตามความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท ซึง่ สิง่ เหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาได้ทั้งสิ้น

ผู ้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ยั ง คงเลื อ กช่ อ งทางจ่ า ยเงิ น ชดเชย
เข้ า กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารมากกว่ า
การจ้ า งคนพิ ก ารเข้ า ท� ำ งาน เนื่ อ งจากอุ ป สรรค ข้ อ จ� ำ กั ด
ในเรื่องสถานที่ของผู้ประกอบการบางแห่งที่ยังไม่มีความพร้อม
การขาดสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกให้ เ หมาะสมแก่ ป ระเภทของ
คนพิการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของคนพิ ก ารที่ อ าจไม่ ต รงตามความต้ อ งการของนายจ้ า ง
ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการเลื อ กที่ จ ะส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารซึ่ ง ท� ำ ได้ ง ่ า ยกว่ า

สิทธิในการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ที่ ผ ่ า นมารั ฐ มี ก ารด� ำ เนิ น การในการจั ด สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ คนพิ ก ารแต่ ยั ง คงไม่ ค รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะในพื้ น ที่
ห่างไกล คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการด�ำรงชีวิตในสังคม แม้รัฐจะมีแนวทางส่งเสริมการสร้าง อารยสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล (Universal Design) แต่ในทางปฏิบัติ แนวทางดังกล่าวมีการด�ำเนินการเพียงไม่กี่แห่งและยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่ชนบทซึ่งมีจ�ำนวน
คนพิการอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
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สิทธิการได้รับบริการสาธารณสุข
คนพิการเป็นอีกกลุม่ ทีย่ งั คงได้รบั ผลกระทบจากปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เนือ่ งจากระบบประกันสุขภาพ
ของภาครัฐ ได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่คนพิการ ซึ่งครอบคลุมประเภทความพิการไม่เท่าเทียมกันในระบบประกันสุขภาพของรัฐ
ทั้ง ๓ ระบบ โดยพบว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ครอบคลุมอุปกรณ์ส�ำหรับช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท ในขณะที่ระบบประกัน
สังคมครอบคลุมบริการน้อยที่สุด และเมื่อคนพิการเข้าสู่ระบบแรงงานจึงต้องเปลี่ยนจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปเป็นระบบ
ประกันสังคม ท�ำให้คนพิการที่อยู่ในระบบการจ้างงานต้องเสียสิทธิประโยชน์หลายประการจากการเข้าสู่ตลาดการจ้างงานดังกล่าว
๔ การประเมินสถานการณ์
สถานการณ์การคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในปี ๒๕๕๘ นั้ น ประเทศไทยในฐานะรั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
สิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร มี ก ารด� ำเนิ น การที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในมิ ติ ข อง
รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญา กล่ า วคื อ รั ฐ ได้ ถ อนถ้ อ ยแถลงตี ค วามของ
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร ข้ อ ๑๘ วรรค ๒ เกี่ ย ว
กั บ สิ ท ธิ ใ นการจดทะเบี ย นเกิ ด สิ ท ธิ ใ นการมี ชื่ อ และสิ ท ธิ ใ นการ
ได้ สั ญ ชาติ ข องเด็ ก พิ ก าร เมื่ อ วั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ๒๓๑
รั ฐ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการแสดงเจตนารมณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิ ก าร และกรณี ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ป ระเทศไทย
เข้ า เป็ น ภาคี แ ละให้ สั ต ยาบั น ต่ อ พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญา
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร รวมถึ ง กรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้
ความเห็นชอบในหลั กการสนธิ สั ญ ญามาร์ ราเคช (Marrakesh

Treaty) เป็ น ต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ในเชิ ง กฎหมายและนโยบาย
ตลอดจนพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศนั้ น รั ฐ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
ที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐได้ให้
ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและให้
คนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไร
ก็ ต าม การแปรนโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งควรด� ำ เนิ น การให้ เ กิ ด ผลที่ เ ป็ น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากที่ผ่านมาในทางปฏิบัติ คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง นี้
รัฐควรปฏิบัติการเชิงรุกและมีการติดตามผลอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง

>> บัตรประจ�ำตัวคนพิการ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งท�ำให้คนพิการได้รับการรับรอง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากรัฐ แต่ยังคงมีคนพิการจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้
อยู่ในระบบฐานข้อมูล เนื่องจากว่าการท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการนั้น สังคมไทยส่วนใหญ่ยังคงมองว่าเป็นการตีตรา ท�ำให้คนพิการหรือ
ครอบครัวคนพิการบางส่วนหลีกเลีย่ งการไปลงทะเบียนเพือ่ ท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการ จึงท�ำให้ไม่ได้รบั การพัฒนาฟืน้ ฟูสมรรถภาพจากรัฐ
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กฎหมายระบุให้คนพิการที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนและท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการได้ ท�ำให้
คนพิ ก ารในกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ ยั ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ห รื อ อยู ่ ร ะหว่ า งกระบวนการขอสั ญ ชาติ ไ ทยไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ตลอดจนโอกาสในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่จากรัฐ แต่รัฐยังคงให้ความช่วยเหลือคนพิการกลุ่มนี้ตามหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามศักยภาพที่รัฐจะท�ำได้
๒๓๑ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en#EndDec สืบค้นวันวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
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ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๕๐/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ให้กรุงเทพมหานครจัดสร้าง
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ คนพิ ก ารในระบบรถไฟฟ้ า บี ที เ อส ภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยให้ จั ด ท� ำ ลิ ฟ ท์ แ ละอุ ป กรณ์
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในสถานีขนส่งทั้ง ๒๓ สถานี รวมถึงจัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น จัดให้มีที่ว่าง
ส� ำ หรั บ เก้ า อี้ เ ข็ น คนพิ ก าร และให้ มี ร าวจั บ บริ เ วณทางขึ้ น ลง และติ ด สั ญ ลั ก ษณ์ ค นพิ ก ารไว้ ทั้ ง ในและนอกตั ว รถคั น ที่ จั ด ไว้
ส� ำ หรั บ คนพิ ก ารนั้ น แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ต าม การด� ำ เนิ น การตามค� ำ สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ยั ง ไม่ มี ค วามคื บ หน้ า เท่ า ที่ ค วร
และไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามก� ำ หนดเวลาได้ ทั น ทั้ ง หมดทุ ก สถานี ทั้ ง นี้ กรุ ง เทพมหานครได้ ชี้ แ จงถึ ง สาเหตุ
ที่ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามก�ำหนด เนื่องมาจากปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน รวมทั้งปัญหาการร้องเรียน
ต�ำแหน่งติดตั้งลิฟท์จากเจ้าของอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และจากกรณีดังกล่าวเพื่อประโยชน์และเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต
ของคนพิการ รัฐจึงควรติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว
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>> สิทธิด้านการศึกษา
พบว่า คนพิการที่อายุถึงเกณฑ์ต้องเข้ารับการศึกษา แต่ไม่ได้
รั บ การศึ ก ษามี จ� ำ นวนมาก เเละผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
มี ก ารศึ ก ษาเพี ย งระดั บ ประถมศึ ก ษาเท่ า นั้ น เนื่ อ งจากระบบ
การศึกษาและสถานศึกษายังไม่มีความพร้อมและไม่ครอบคลุม
ลักษณะความพิการ สถานศึกษาที่มีความพร้อมและความเหมาะ
สมยังมีอยู่อย่างจ�ำนวนจ�ำกัด ดังนั้น เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึง รัฐควรด�ำเนินการให้สถานศึกษาของรัฐ
มีบคุ ลากรและอุปกรณ์ในการศึกษาทีเ่ หมาะสมต่อประเภทของคน
พิการและมีการด�ำเนินการเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้คนพิการมีการศึกษาในระดับทีส่ งู กว่าชัน้ ประถมศึกษาเนือ่ งจาก
การศึกษาเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การศึกษาของคนพิการ
ยังเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนในระบบการจ้างงาน
ของคนพิการอีกด้วย
>> การจ้างงานคนพิการ
ในประเทศไทยปัจจุบันรัฐได้ออกกฎหมาย เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการ ทั้งระดับพระราชบัญญัติและ
กฎหมายล�ำดับรองซึ่งเจตนารมณ์แท้จริงของกฎหมายนั้นต้องการ
ส่งเสริมให้มกี ารจ้างงานคนพิการในระบบแรงงาน เพือ่ ขยายโอกาส
ให้คนพิการมีอาชีพ มีงานท�ำและมีรายได้ เพราะจะท�ำให้คนพิการ
ได้รับประโยชน์โดยตรง แต่ทางปฏิบัติกลับพบว่าผู้ประกอบการ
ยังคงใช้มาตรการอื่นแทนการจ้างคนพิการ เช่น การส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การให้สัมปทาน
แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
จึงท�ำให้คนพิการไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างเต็มที่ และการ
ที่สถานประกอบการเองมีข้อจ�ำกัดในเรื่องสถานที่ที่เหมาะสม
ต่อการประกอบอาชีพของคนพิการ จึงท�ำให้ผปู้ ระกอบการเลือกใช้
วิธดี งั กล่าว รัฐอาจมีมาตรการหรือแนวทางในการด�ำเนินงานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดแนวทางการจ้างงานในชุมชน
ให้กว้างขวางเพือ่ สร้างโอกาสให้คนพิการได้ทำ� งานในภูมลิ ำ� เนาของ
ตนเองและเป็นทางเลือกให้แก่คนพิการในการพัฒนาศักยภาพ
ของตน ท�ำให้คนพิการเกิดความภาคภูมใิ จและรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
>> สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกอั น เป็ น
สาธารณะ
ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับคนพิการในการด�ำรงชีวิต เนื่องจาก
คนพิ ก ารยั ง ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
การเดินทาง และข้อมูลข่าวสาร ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ
รัฐควรเร่งรัดและติดตามการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ รัฐควรก�ำหนดให้การ
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จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส�ำหรับคนพิการเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของสถานที่ราชการเพื่อให้เกิด
การส่งเสริมและตระหนักถึงสิทธิของคนพิการในหน่วยงานรัฐ
>> สิทธิการได้รับบริการสาธารณสุข
ส� ำ หรั บ คนพิ ก ารนั้ น การบริ ก ารอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยคนพิ ก าร
เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการด� ำ รงชี วิ ต ส� ำ หรั บ คนพิ ก าร
ซึ่ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท่ี ค นพิ ก ารได้ รั บ จากระบบประกั น สุ ข ภาพ
ของรั ฐ แต่ ล ะระบบนั้ น ยั ง มี ค วามไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ท� ำ ให้ ค น
พิ ก ารไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละการบริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม
และทั่ ว ถึ ง ทุ ก ประเภทความพิ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย ม อี ก ทั้ ง
หากคนพิการเข้าสู่ระบบการจ้างงาน คนพิการก็จะต้องใช้สิทธิ
ด้านสาธารณสุขผ่านกองทุนประกันสังคม ซึ่งให้สิทธิประโยชน์
น้อยกว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้น รัฐควรด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ส�ำหรับคนพิการเพียงระบบเดียวและ
เป็นที่ยอมรับทั้ง ๓ กองทุนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคส�ำหรับ
คนพิการ
>> สิทธิในการมีส่วนร่วมของคนพิการ
ด้านความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมที่ผ่านมา ความพิการ
เป็ น อุ ป สรรคที่ ส� ำ คั ญ และส่ ง ผลให้ ก ารรวมกลุ ่ ม ของคนพิ ก าร
มึ ค วามยากล� ำ บาก เนื่ อ งจากการเดิ น ทางเพื่ อ รวมกลุ ่ ม ของ
คนพิ ก ารนั้ น มี ภ าระค่ า ใช้ จ ่ า ยมากกว่ า คนทั่ ว ไป ประกอบกั บ
ผู ้ พิ ก ารส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นชนบทและการมี ส ่ ว นร่ ว มของคนพิการ
ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ภาคกิ จ กรรม แต่ ค วามต้ อ งการของคนพิ ก าร
คือ ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมวางแผนและร่วม
ก� ำ หนดนโยบายกั บ รั ฐ รวมถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมานั้ น แม้ รั ฐ จะให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
แต่ ยั ง คงมี ค นพิ ก ารเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในระดั บ นโยบายและ
การก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จ�ำนวนน้อยมาก

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๕.๒.๔ กลุ่มผู้สูงอายุ

สิทธิของผู้สูงอายุบัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะที่หลักการองค์การสหประชาชาติ ๑๘ ประการส�ำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนแผนปฏิบัติการ
มาเก๊าว่าด้วยการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ปี ๒๕๔๒ แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มาดริด
ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๔๕) และระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓) ก�ำหนดหลักการส�ำคัญครอบคลุม ๕ ส่วน ได้แก่ การมีอสิ รภาพในการพึง่ ตนเอง การมีสว่ นร่วม การ
ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู การบรรลุความต้องการ และการได้รับการยอมรับและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ จากการทบทวนรายงาน
UPR ครั้งที่หนึ่งของประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยไม่ได้รับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ให้การรับรองสิทธิต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสารัตถะ
ของสิทธิหลัก ๆ ที่รัฐบาลไทยให้การรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มาดริด ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๔๕) และระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓) ซึ่งรัฐบาลได้ให้การรับรองแล้ว

๒ สถานการณ์ทั่วไป
โดยเหตุที่ประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก�ำลังเผชิญหน้า
กั บ การเปลี่ ย นแปลงไปสู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ โดยคาดการณ์ ว ่ า
ภายในปี ๒๕๘๓ ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๐
ของประชากรโดยรวม และจะส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ ป ั ญ หา
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู ้ สู ง อายุ จ ะมี เ พิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
ในส่ ว นของสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ หมายถึ ง บริ ก ารด้ า นการแพทย์
และสาธารณสุ ข ซึ่ ง ให้ โ ดยตรงแก่ บุ ค คลเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ
การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและการด� ำ รงชี วิ ต โดยให้
รวมถึ ง การบริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทย และการแพทย์ ท างเลื อ ก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมาตรา ๕ บัญญัติ
ให้ บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐาน
และมีประสิทธิภาพตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผลของ
การมี ก ฎหมายดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ต้ อ งจั ด บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข โดยให้ ค วาม
สะดวกและรวดเร็ ว แก่ ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ โดยกระทรวง

สาธารณสุขได้ก�ำหนดให้หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลของรัฐ
จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางเฉพาะส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ แ ยกจากผู ้ รั บ บริ ก าร
ทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งแม้ว่าในทางปฏิบัติโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีข้อจ�ำกัดเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
จึ ง ท� ำ ให้ ยั ง ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วได้ แต่ ใ นอนาคต
โรงพยาบาลต่าง ๆ คงจะได้หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้
สามารถจัดบริการแก่ผู้สูงอายุตามที่กฎหมายก�ำหนดได้

ในประเด็นสิทธิในการได้รับบริการด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต ซึ่งในพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุมิได้ก�ำหนดรายละเอียดการจัดบริการการศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุไว้ แต่รายละเอียดต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ก�ำหนดหลักการในการศึกษาให้ผู้สูงอายุสามารถศึกษาหาความรู้
เพือ่ น�ำมาพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนได้หลายทางทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (๑) การศึกษาตามอัธยาศัย ซึง่ เป็นการหาความรูด้ ว้ ยตนเองเป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ การท�ำงาน จากบุคคลและจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา (๒) การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จัดการศึกษา
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

การถ่ายทอดความรูป้ ระสบการณ์ให้แก่คนในชุมชน (๓) การเรียนรูจ้ ากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนซึง่ เป็นองค์กรทีจ่ ดั การศึกษาให้กลุม่ เป้าหมาย
พิเศษต่าง ๆ รวมถึงผู้สูงอายุ นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก�ำหนดวิธีการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้สูงอายุในลักษณะต่าง ๆ ๒๓๒
โดยระบุว่า (๑) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการท�ำ
ฐานข้อมูลทางการศึกษา การฝึกอบรมผูส้ งู อายุ (๒) การจัดบริการการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในรูปของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ (๓) การสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการส�ำหรับผู้สูงอายุ (๔) การส่งเสริมให้หน่วยงาน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ (๕) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแก่ผู้สูงอายุ
(๖) การคุ้มครองการผลิตสื่อความรู้และอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สูงอายุ (๗) การจัดท�ำหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุในขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา
และ (๘) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
สิทธิได้รับบริการด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ
ที่เหมาะสม โดยผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านการประกอบอาชีพ
หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒๓๓ ได้แก่ (๑)
การขอรับค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
และบริ ก าร จั ด หางานที่ ต รงตามความต้ อ งการของผู ้ สู ง อายุ
จากส�ำนักงานจัดหางานทุกแห่ง (๒) การขอรับบริการอบรมทักษะ
อาชีพและฝึกอาชีพตามอัธยาศัย (๓) การไปใช้บริการจากศูนย์กลาง
ข้อมูลทางการอาชีพ และต�ำแหน่งงานส�ำหรับผูส้ งู อายุ ณ ส�ำนักงาน
จัดหางานทุกแห่ง และ (๔) การขอรับบริการจัดหาอาชีพทีเ่ หมาะสม
ตามควรแก่อัตภาพ
ส่วนสิทธิในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน ผู้สูงอายุ
จะได้รับบริการและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายหรือชุมชนจากหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะส�ำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัดในลักษณะต่าง ๆ อาทิ

(๑) การร่วมกันกับผู้สูงอายุในการก�ำหนดการด�ำเนินงานด้าน
การพั ฒ นาตนเอง และการพั ฒ นาสั ง คมผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน
ให้ ชุ ม ชนสามารถด� ำ เนิ น การได้ ด ้ ว ยตนเอง โดยค� ำ นึ ง ถึ ง การ
มี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ สู ง อายุ และความพร้ อ มของชุ ม ชนรวมถึ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) การส่งเสริม สนับสนุนด้านความรู้
ความเข้ า ใจการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ตลอดจนทรั พ ยากรด้ า นบุ ค คล
และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน
มี ค วามเข้ ม แข็ ง และสามารถด� ำ เนิ น การได้ ด ้ ว ยตนเอง (๓)
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยงานด้ า นการ
พั ฒ นาตนเอง และการพั ฒ นาสั ง คมผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนระดั บ
ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด (๔) การประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการสรรหาและจัดท�ำทะเบียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่สังคมต่อไป และ (๕) การจัดท�ำ
ทะเบี ย นองค์ ก รผู ้ สู ง อายุ แ ละองค์ ก รที่ ท� ำ งานด้ า นผู ้ สู ง อายุ
เพือ่ ประโยชน์ในการประสานงานและสร้างเครือข่ายในทุกระดับ

นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังมีสิทธิได้รับการอ�ำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยโดยตรง ในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือการ
บริการสาธารณะอืน่ โดยรัฐจะต้องอ�ำนวยความสะดวกในลักษณะ
การก� ำ หนดลั ก ษณะอาคารสถานที่ ยานพาหนะ หรื อ บริ ก าร
สาธารณะทีต่ อ้ งมีอปุ กรณ์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกโดยตรงแก่ผสู้ งู อายุ
เช่ น ราวบั น ได ลิ ฟ ต์ ทางเดิ น เท้ า รวมถึ ง การจั ด มุ ม สุ ข ภาพ
ในสวนสาธารณะ ในส่ ว นของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ผู ้ สู ง อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ก�ำหนดแนวทางในการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

โดยตรงแก่ ผู ้ สู ง อายุ ในการบริ ก ารสาธารณะอื่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด๒๓๔ บริการทีผ่ สู้ งู อายุ
จะได้รับจากส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด มีดังนี้ (๑) การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อให้บริการแก่
ผู้สูงอายุไว้เป็นสัดส่วนในส�ำนักงาน (๒) การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
เป็นล�ำดับต้นหรือเป็นกรณีพเิ ศษ โดยเน้นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (๓)
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น รถเข็นนั่ง ไม้เท้า
ราว อุปกรณ์ในห้องน�ำ้ (๔) การจัดท�ำแผนผังช่องทางการให้บริการ
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (๕) การเป็นศูนย์กลางในการประสาน
ความร่วมมือ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในจังหวัด

๒๓๒ ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ชีวิต เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๔๗
๒๓๓ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม เมื่อ ๑๖
กันยายน ๒๕๔๗
๒๓๔ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการอ�ำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
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ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การอ� ำ นวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ (๖) การจัดท�ำ
โครงการหรือกิจกรรมเชิงรุกเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ เช่น การออกหน่วย
เคลื่อนที่ การจัดหาบริการส�ำหรับผู้สูงอายุ การจัดสถานที่และ
ให้มีอุปกรณ์ส�ำหรับบริการผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของชุมชน
การเคหะแห่งชาติ การได้รับบริการจากอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในการอ�ำนวยความสะดวก โดยเฉพาะ
ผูส้ งู อายุทยี่ ากจนและประสบปัญหาในการเดินทางไปขอรับบริการ
โดยอาสาสมัครจะท�ำหน้าที่รับเรื่อง สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ
ประสานงานกับส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานการจัดหาพาหนะ
เดินทางน�ำผู้สูงอายุไปรับบริการหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬายังได้ออกประกาศ
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการจัดบริการ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก และให้สิทธิส�ำหรับผู้สูงอายุทุกคนใน
สถานที่ท่องเที่ยว หรือสนามกีฬา หรือสถานออกก�ำลังกายอื่น ๆ
รวมถึงการอ�ำนวยความปลอดภัยและลดค่าเข้าชมหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุในสถานที่ดังกล่าวด้วย๒๓๕ สิทธิได้รับ
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ โดยเป็นเรื่องที่รัฐให้สวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุในการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ และเป็นการ
ส่งเสริมให้บตุ รหลานได้พาผูส้ งู อายุไปท่องเทีย่ วพักผ่อน ซึง่ จะส่งผล
เป็นการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยการออกเป็นกฎหมายยกเว้น
สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตราย
จากการถูกทารุณกรรม๒๓๘ หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย๒๓๙ หรือถูกทอดทิ้ง๒๔๐ ในกรณีที่ผู้สูงอายุได้รับ
อั น ตรายจากการถู ก ทารุ ณ กรรมหรื อ ถู ก แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง กฎหมายก�ำหนดให้รัฐ
ต้ อ งเข้ า ไปคุ ้ ม ครอง ช่ ว ยเหลื อ ลั ก ษณะของอั น ตรายดั ง กล่ า ว
แยกพิจารณา๒๔๑ โดยผู้สูงอายุมีสิทธิแจ้งเพื่อขอรับการคุ้มครอง

การเรียกเก็บค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดของรัฐ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ เช่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและนันทนาการ พิพธิ ภัณฑ์
โบราณสถาน สวนสัตว์ โรงมหรสพ อุทยานแห่งชาติ๒๓๖
เป็นต้น โดยปัจจุบนั มีหน่วยงานของรัฐทีม่ สี ถานทีย่ กเว้นค่าเข้า
ชมสถานที่ส�ำหรับผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
๒๕๔๖ จ�ำนวน ๑๒ หน่วยงาน รวม ๒๕๖ แห่ง อาทิ การยกเว้น
ค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทกุ แห่ง (จ�ำนวน ๑๑๙ แห่ง)
ให้แก่ผสู้ งู อายุทมี่ อี ายุเกิน ๖๐ ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไปและมีสญ
ั ชาติไทย
โดยผู ้ สู ง อายุ ที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วต้ อ งแสดงบั ต รประจ� ำตั ว
ประชาชนหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทยและมีอายุ
เกิ น ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
หรือการยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ�ำนวน
๔๐ แห่ง ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ ๑ แห่ง สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
๕ แห่ง องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ๒ แห่ง สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ๑ แห่ง เป็นต้น ตลอดจนผู้สูงอายุ
ยังได้รับสิทธิช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม กรณีที่เป็นผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปซึ่งมีสัญชาติไทย
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นค่ า โดยสารยานพาหนะที่
ให้บริการสาธารณะอยู่แล้ว เช่น การลดหย่อนค่าโดยสาร
รวมถึง การยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภท การขอลดหย่อน
ค่ า โดยสารรถไฟ รถประจ� ำ ทาง และเครื่ อ งบิ น รวมทั้ ง
การช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะกลับภูมิล�ำเนาในกรณี
ตกทุกข์ได้ยากในต่างท้องที๒๓๗
่ เป็นต้น
ช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ กล่ า วคื อ
ในกรุงเทพมหานครให้แจ้งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ในต่างจังหวัดให้แจ้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ หรื อ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์จงั หวัด หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูส้ งู อายุ
จะได้รับการดูแลตามแต่กรณี

๒๓๕ ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการจัดบริการด้านการท่องเที่ยว กีฬา
และนันทนาการ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗
๒๓๖ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒๓๗ สืบเนื่องจากการก�ำหนดสิทธิดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้ลดค่าโดยสารครึ่งราคา ตามค�ำสั่งฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ พ.๕/ดล. ๑/๑/๒๕๔๗ เรือ่ ง ระเบียบการลดค่าโดยสารครึง่ ราคาให้แก่ผโู้ ดยสารสูงอายุ ๖๐ ปี ขึน้ ไป วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยมีหลักเกณฑ์ ได้แก่ (๑) การได้รบั สิทธิลดค่าโดยสารครึง่ ราคา
ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี โดยเป็นการลดให้เฉพาะค่าโดยสาร คิดครึ่งราคาของอัตราปกติ ทุกชั้นตลอดทางทุกสายส่วนค่าธรรมเนียมไม่ลดให้ (๒) ผู้ที่มีสิทธิ
ลดค่าโดยสารครึ่งราคาประเภทอื่นอยู่แล้ว ให้เลือกใช้สิทธิได้เพียงประเภทเดียว (๓) ผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตัว
บุคคลที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่าย ชื่อ นามสกุล อายุ วัน เดือน ปีเกิด ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานค�ำนวณอายุได้
๒๓๘ การทารุณกรรม หมายถึง การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือการกระท�ำความผิดทาง
เพศต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงสภาพจิต หรือพฤติกรรมของผู้สูงอายุ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ว่าผู้สูงอายุนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
๒๓๙ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง (๑) การหลอกลวง การกล่าวเท็จ หรือให้ผู้สูงอายุกระท�ำการใด ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุ หรือ (๒) การใช้ให้ผู้สูงอายุกระท�ำ
หรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ หรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้สูงอายุจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
๒๔๐ ทอดทิ้ง หมายถึง ละเลยไม่เอาใจใส่ดูแล หรือไม่ดูแลเป็นระยะเวลานานอันอาจจะเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจของผู้สูงอายุ
๒๔๑ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตราย
จากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิง้ และการให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษา ด�ำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว วันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๔๗
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

สิทธิในการได้รับค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว กฎหมายได้ให้สทิ ธิ
ผูส้ งู อายุในเรือ่ งนี้ โดยแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี คือ (๑) สิทธิได้รบั
ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีในกรณีที่
ผู้สูงอายุก�ำลังประสบปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของผูส้ งู อายุในกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ กระทรวงยุตธิ รรม
ได้มีประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในเรื่องนี้แล้ว ตั้งแต่
๒๕๔๘ เป็นต้นมา และ (๒) สิทธิได้รบั ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ด�ำเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว อาทิ การส่งเสริม
ทักษะการจัดการปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยสันติวิธี
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การให้ค�ำปรึกษา
และประสานเครื อ ข่ า ยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ครอบครัว
สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ บริ ก ารการจั ด ที่ พั ก อาศั ย อาหาร
และเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ให้ตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง กรณีนี้
เป็ น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายรั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ้ สู ง อายุ
ด้ า นที่ พั ก อาศั ย อาหารและเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ให้ ต ามความจ�ำ เป็ น
อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์๒๔๒ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองว่าผูท้ จี่ ะใช้สทิ ธิ
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ผู ้ สู งอายุซึ่งประสบปัญ หาความเดือดร้ อ น
และมี ค วามจ� ำ เป็ น เรื่ อ งที่ พั ก อาศั ย อาหาร เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม
ส่วนการเข้าถึงบริการดังกล่าวอาจท�ำได้โดยให้บุคคลหรือองค์กร
ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ญาติ ห รื อ ผู ้ อุ ป การะ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สถานพยาบาล สถานี ต� ำ รวจ
แจ้งหรือยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือให้แก่ผสู้ ูงอายุทปี่ ระสบปัญหา
ความเดือดร้อนและมีความจ�ำเป็น โดยยื่นต่อหน่วยงานในสังกัด
ของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์

หลั ง จากที่ มี ก ารยื่ น ค� ำ ขอแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะด� ำ เนิ น
การสอบข้อเท็จจริง และอาจขอหลักฐานของตัวผู้สูงอายุและ
ของผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอแทนผู ้ สู ง อายุ (กรณี ที่ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู ้ ยื่ น ค� ำขอ
แทนผู้สูงอายุ) ได้แก่ บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียน
บ้ า นพร้ อ มส� ำ เนา ผู ้ สู ง อายุ ที่ ยื่ น ค� ำ ขอดั ง กล่ า ว จะได้ รั บ การ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่ประสบ กล่าวคือ
กรณี ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาเรื่ อ งที่ พั ก อาศั ย ผู ้ สู ง อายุ จ ะได้ เ ข้ า รั บ
บริ ก ารในศู น ย์ บ ริ ก ารผู ้ สู ง อายุ หรื อ เข้ า อยู ่ ใ นความอุ ป การะ
ของสถานสงเคราะห์ ค นชรา หรื อ สถานที่ อื่ น ที่ เ หมาะสม
ส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเรื่องอาหาร และ/หรือเครื่องนุ่งห่ม
จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน อาหารและ/หรือเครื่องนุ่งห่ม ซึ่ง
ผู ้ ที่ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ นเรื่ อ งอาหารและ/หรื อ เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม
จะได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ตามความจ� ำ เป็ น และเหมาะสมไม่ เ กิ น
วงเงิ น ครั้ ง ละสองพั น บาท และจะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ
ไม่ เ กิ น สามครั้ ง ต่ อ คนต่ อ ปี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ตามความจ� ำ เป็ น
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม การสงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ เป็ น การ
สงเคราะห์ แ บบให้ เ ปล่ า แก่ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ฐ านะยากจนหรื อ
ถู ก ทอดทิ้ ง หรื อ ไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ เลี้ ย งตนเองได้
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ นี้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ขององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู ้ สู ง อายุ จ ะได้ รั บ การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพภายใต้หลักเกณฑ์อย่างน้อย ๓ ประการ คือ
(๑) ต้องเป็นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�ำเป็น โดยมี
การทดสอบและวิ นิ จ ฉั ย ก่ อ นว่ า ผู ้ สู ง อายุ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบ
ถ้วน และมีความจ�ำเป็นหรือเดือดร้อนเพียงใด (๒) ต้องให้การ
สงเคราะห์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยต้ อ งครอบคลุ ม ผู ้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่
ต่าง ๆ ในเขตท้องที่รับผิดชอบ และ (๓) ต้องให้การสงเคราะห์
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้สูงอายุคนใดคนหนึ่ง หรือให้
ความเป็ น ธรรมกั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บอย่ า ง
เท่าเทียม อนึ่ง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�ำเนิน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ
โดยใช้ ง บประมาณขององค์ ก รหรื อ การขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามแต่ ฐ านะ
ของแต่ละแห่ง โดยมีการจ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทย
ก�ำหนด คือ คนละ ๓๐๐ บาทต่อเดือนแต่ไม่เกิน ๖๐๐ บาท
ตามแต่ ฐ านะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง
ซึ่งปัจจุบันมีหลายแห่งที่จ่ายในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อเดือน

๒๔๒ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘
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สิทธิได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
กรณี นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก าร
การฌาปนกิจสงเคราะห์จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือครอบครัวหรือชุมชนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตซึ่งมีภาระมาก
หรือมีความยากล�ำบากในการด�ำรงชีวติ การสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพ
ผู้สูงอายุ ตามประเพณีรายละสองพันบาท โดยผู้สูงอายุที่ตายต้อง
มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีฐานะยากจน
และไม่มญ
ี าติหรือมีแต่ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณี ซึง่ บุคคล
ทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการงานศพผูส้ งู อายุมสี ทิ ธิยนื่ ค�ำขอได้ในท้อง
ที่ที่ผู้สูงอายุถึงแก่ความตายหรือท้องที่อื่น โดยยื่นต่อกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรณีทยี่ นื่ ในกรุงเทพมหานคร ส่วนในจังหวัดอืน่
ให้ยื่นต่อส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
โดยต้ อ งยื่ น ค� ำ ขอภายในก� ำ หนดสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบ
มรณบัตร๒๔๓

ทั้งนี้ ปัญหาส�ำคัญของสิทธิผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แก่ (๑)
การขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการเข้าไม่ถึงสิทธิที่
ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐ (๒) การขาด
กฎหมาย นโยบาย กลไก และทรัพยากร ตลอดจนความ
มุ่งมั่นของหน่วยงานที่ปฏิบัติ หรือบังคับใช้กฎหมาย หรือ
นโยบายในการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ และการปฏิ บั ติ
งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (๓) สังคมโดยส่วนรวมยังขาด หรือมีความตระหนัก
และเข้าใจสิทธิและสภาวะผูส้ งู อายุของสังคมค่อนข้างน้อย และ
มีมายาคติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายรัฐ และการมี
ส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ และ (๔) การขาดความชัดเจน
ในการด�ำเนินงานด้านสิทธิของผู้สูงอายุในมาตรการ กลไกทั้ง
ในระดับภูมิภาค และสหประชาชาติ รวมถึงปฏิญญาและข้อ
ตกลงแห่งสหประชาชาติ

๓ สถานการณ์ในปี ๒๕๕๘
จากการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์สิทธิของผู้สูงอายุในปี ๒๕๕๘ กสม. พบข้อท้าทายหลัก ๆ ๔ ด้านส�ำคัญ คือ

>> ด้านการด�ำเนินการส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ซึ่งครอบคลุม
๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการด�ำรงชีวติ ทีด่ ี ยังไม่เพียงพอ และท�ำให้ผสู้ งู อายุโดยส่วนใหญ่
เสียโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ ทัง้ นี้ ข้อมูลปี ๒๕๕๗ พบว่า ประเทศไทยมีประชากรผูส้ งู อายุมากกว่า ๑๐ ล้านคน (2015 ESCAP Population
Data Sheet) ในขณะทีพ่ บว่ายังขาดกลไกรัฐและภาคประชาสังคมทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการส่งเสริมสิทธิของผูส้ งู อายุ และยังคงมีชอ่ งว่าง
ทางกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิของผู้สูงอายุ ในด้านทางเลือกและเข้าถึงการท�ำงานได้ตามขีดความสามารถที่มีอยู่ หรือได้รับการส่งเสริมพัฒนา
จากรัฐ เช่น พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการก�ำหนดอายุเกษียณการท�ำงานทั้งภาคราชการที่อายุ ๖๐ ปี และธุรกิจเอกชน
ในขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานและประกั น สั ง คม ก� ำ หนดอายุ เ กษี ย ณไว้ ที่ ๕๕ ปี โดยให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญได้
>> ด้านการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจยังขาดความชัดเจน
ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนประชากรของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมของผู้สูงอายุ ในขณะที่โครงสร้างของคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ แผนปฏิบตั กิ ารผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ และการด�ำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ยังมิให้ความส�ำคัญ ไม่มนี โยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพียงพอ ขาดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน ในขณะที่มีข้อเสนอต่อการออกกฎหมายทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และอาชีพของผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นขยายความครอบคลุมถึงสิทธิของผู้สูงอายุ และการกระจายอ�ำนาจการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

๒๔๓ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

>> ด้านความมั่นคงทางรายได้ โดยเฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างแรงงานนอกระบบ และผู้ที่มีอาชีพอิสระ จ�ำนวนมากกว่า
๒๔ ล้านคน ซึง่ ยังเข้าไม่ถงึ สิทธิดา้ นความมัน่ คงทางรายได้ โดยแม้วา่ ปัจจุบนั รัฐบาลจะมีนโยบายเบีย้ ยังชีพถ้วนหน้า ซึง่ จะให้กบั บุคคลสัญชาติ
ไทยทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปี โดยจะต้องแสดงสิทธิในการขึ้นทะเบียนในอัตราแบบขั้นบันไดโดยได้รับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ถึงอย่างไรก็ตาม จ�ำนวนเงินดังกล่าวยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบนั เนือ่ งจากมีมลู ค่าเพียง ๑ ใน ๓ ของค่าเส้นความยากจนของประเทศ
และยังไม่ยั่งยืน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับที่จะยกระดับให้เป็นบ�ำนาญพื้นฐานแก่ประชาชนทุกคน
>> ด้ า นทั ศ นคติ ต ่ อ ผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง มองเป็ น ภาระของสั ง คมมากกว่ า ที่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ หรื อ เป็ น การสั่ ง สมปั ญ ญา
ภูมิรู้ของสังคม ทั้งจากที่สะท้อนผ่านสื่อมวลชนในลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิง และต้องการการสงเคราะห์ ในขณะที่ตามข้อเท็จ
จริงแล้ว ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๘๕ มีความสามารถที่จะเป็นทรัพยากรในการพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๓ และร้อยละ ๑ จะ
จ�ำกัดกิจกรรมอยู่ในครัวเรือน และต้องการการดูแลพึ่งพาจากครอบครัว
๔ การประเมินสถานการณ์
ในส่วนของการประเมินสถานการณ์สิทธิของผู้สูงอายุในปี ๒๕๕๘ กสม. พบประเด็นปัญหา ข้อท้าทาย พร้อมกับมีข้อเสนอแนะต่อแนวทาง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนี้
>> กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์

> > ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ห รื อ น โ ย บ า ย

ควรก�ำหนดนโยบายเสริมสร้างให้มีกลไกและทรัพยากรในการ
ส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖
ให้สู่การปฏิบัติผ่านกลไกรัฐและภาคประชาสังคม

เพื่อรณรงค์และสนับสนุนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ
เนื่ อ งจากสั ง คมไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี ทั ศ นคติ ต ่ อ ผู ้ สู ง อายุ
ในลักษณะที่เป็นภาระมากกว่าการเห็นศักยภาพที่แท้จริง

>> การบรรจุเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานผู้สูงอายุแห่งชาติ

>> การสร้างความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุ ด้วยระบบ

ฉบับที่ ๒ ไว้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีค่ รอบคลุมประชาชน
ทุ ก กลุ ่ ม (Leave No One Behind) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
การบูรณาการนโนบายด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานต่าง ๆ

บ� ำ นาญแห่ ง ชาติ โดยรั ฐ บาลควรก� ำ หนดนโยบายสนั บ สนุ น
การรณรงค์ แ ละให้ มี ก ฎหมายรองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ

>> รัฐบาลไทยควรสนับสนุนให้มีอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ
>> การสร้างความตระหนักต่อสังคมในประเด็นผู้สูงอายุ กับการ

มีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลจะต้องก�ำหนดนโยบาย
และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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ว่ า ด้ ว ยผู ้ สู ง อายุ ตามการสนั บ สนุ น ของคณะท� ำ งานเปิ ด
แห่งสหประชาชาติด้านผู้สูงอายุ (UN Open-End Working
Group: OEWG) และจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง กฎหมาย นโยบาย
และการด�ำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๕.๒.๕ กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม

“สิทธิในการท�ำงาน” (right to work) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ปรากฎอยู่ในตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights: ICESCR) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม โดยตราสารฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึง
สาระของสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการท�ำงานไว้ในส่วนที่ ๓ ของกติกา (ข้อ ๖-๙) ได้แก่ (๑) สิทธิในการท�ำงานและมีเงื่อนไขการท�ำงาน
ที่เหมาะสมเป็นธรรม เช่น ค่าตอบแทน สภาพปลอดภัยและชีวอนามัย เป็นต้น (๒) สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและสิทธิที่จะหยุดงาน
(๓) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารและหลั ก ประกั น ด้ า นสั ง คม โดยข้ อ ๒.๒ ของกติ ก าฯ ระบุ ใ ห้ รั ฐ ภาคี ป ระกั น ว่ า สิ ท ธิ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกติ ก าฯ
จะใช้ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ รวมถึงเรื่องเชื้อชาติ

คณะกรรมการประจ� ำ กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมได้ อ ธิ บ ายข้ อ บทของกติ ก าฯ
เพิ่มเติมในเอกสาร general comment๒๔๔ ว่าสิทธิในการท�ำงาน
เป็นทั้งสิทธิเชิงปัจเจกและสิทธิเชิงกลุ่มซึ่งรวมทุกรูปแบบของการ
ท�ำงานไม่ว่าจะเป็นงานอิสระหรืองาน dependent wage-paid
work รวมทั้งได้อธิบายว่า สิทธิในการท�ำงานไม่ใช่สิทธิอย่าง
สมบูรณ์หรือสิทธิในการได้รับการจ้างงานโดยปราศจากเงื่อนไข
ทั้งนี้ ค�ำว่า “การท�ำงาน” ในกติกาฯ หมายถึงการท�ำงานที่มี
คุณค่า (decent work) ซึ่งคือการท�ำงานที่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ ได้แก่ สิทธิแรงงาน (the rights of workers) ภายใต้
เงื่อนไขของสภาวะการท�ำงานที่ปลอดภัยและค่าตอบแทน (รายได้
ที่ แ รงงานสามารถใช้ ส นั บ สนุ น ตั ว แรงงานเองและครอบครั ว )
โดยควรให้โอกาสในการจ้างงานแก่แรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกใน
ครอบครัวตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติตามข้อ ๒.๒ ของกติกาฯ
และข้อ ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว๒๔๕ และคณะกรรมการฯ เห็นถึง
ความจ�ำเป็นของการมีแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (national plans
of action) เพือ่ ให้มมี าตรการหรือกฎหมายหรือการด�ำเนินการใด ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อการเคารพและส่งเสริมหลักการดังกล่าว นอกจาก
นี้ ค ณะกรรมการฯ ยั ง ระบุ ว ่ า รั ฐ ภาคี ค วรจะก� ำ จั ด การเลื อ ก
ปฏิบัติหรือข้อห้ามโดยพฤตินัยในการเข้าถึงหลักประกันสังคมที่
เหมาะสมและควรมั่ น ใจว่ า กฎหมาย นโยบาย แผนงานหรื อ
โครงการและการจัดสรรทรัพยากรได้อ�ำนวยความสะดวกในการ
เข้าถึงหลักประกันสังคมของสมาชิกทุกคนตามที่ระบุในส่วนที่ ๓
ของกติกาฯ ๒๔๖

นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง ได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น ต่ อ อนุ สั ญ ญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor
Organization: ILO) จ�ำนวน ๑๕ ฉบับ (บังคับใช้ ๑๔ ฉบับ)
ซึง่ เป็นอนุสญ
ั ญาหลัก ๕ ฉบับ (จากอนุสญ
ั ญาหลักทัง้ หมด ๘ ฉบับ)
ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือ
แรงงานบังคับ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่
เท่าเทียมกันส�ำหรับหญิงและชายที่ท�ำงานอย่างเดียวกันและ
เป็นงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วย
การยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วย
อายุขั้นต�่ำที่ให้จ้างงานได้ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วย
การขจัดปัญหาการใช้แรงงาน เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย๒๔๗
ส�ำหรับหลักการในประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้การรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบรรดาชนชาวไทยไว้ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๒๔๘
โดยสาระเกี่ยวกับสิทธิในการท�ำงานที่รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยได้ให้การรับรองไว้นั้น เป็นเรื่องของเสรีภาพใน
การประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรม การให้หลักประกันความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการท�ำงาน รวมทั้งหลักประกันในการด�ำรงชีพ
ทัง้ ในระหว่างการท�ำงานและเมือ่ พ้นภาวการณ์ทำ� งาน อย่างไร
ก็ตาม การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นการรับรองเฉพาะสิทธิของ
คนไทย

๒๔๔ general comment no.18 E/C.12/GC/18
๒๔๕ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)
๒๔๖ general comment no.19 E/C.12/GC/19
๒๔๗ www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_125651.pdf
๒๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
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๒ สถานการณ์ทั่วไป
องค์การสหประชาติได้ให้นิยามของ “แรงงานข้ามชาติ” ไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว
ว่ า หมายถึ ง “บุ ค คลซึ่ ง จะถู ก ว่ า จ้ า งให้ ท� ำ งาน ก� ำ ลั ง ถู ก ว่ า จ้ า ง หรื อ เคยถู ก ว่ า จ้ า งท� ำ งาน โดยไม่ รั บ ค่ า ตอบแทนในรั ฐ ที่ ต นไม่ ไ ด้ เ ป็ น
คนของชาตินั้น” โดยส�ำหรับประเทศไทย ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายถึง “บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” และก�ำหนดไว้ว่าคนต่างด้าวจะท�ำงานได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือ
เจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระบุว่า ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่มาจาก
ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชาที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๘,๗๘๒ คน โดยแบ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ๑,๔๙๙,๖๗๙ คน สัญชาติ
ลาว ๒๐๔,๓๓๕ คน และสัญชาติกัมพูชา ๖๘๔,๗๖๘ คน๒๔๙ โดยจ�ำแนกสถานะได้ ๓ ประเภท คือ
ประเภทแรงงาน

กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ที่จดทะเบียน

ลักษณะ

เป็นกลุ่มผ่อนผันและได้รับการจดทะเบียนเพื่อให้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว (ทร.๓๘/๑)
และได้รับหมายเลขประจ�ำตัว ๑๓ หลักจากกระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มที่หมายเลข
๐๐ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อน จึงจะได้รับใบอนุญาตให้ท�ำงานจาก
กระทรวงแรงงานได้ โดยได้รับหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐ ๓ ฉบับ คือ ใบอนุญาต
ให้พ�ำนักอาศัยชั่วคราว (ทร.๓๘/๑) บัตรประกันสุขภาพและใบอนุญาตท�ำงาน มี
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๔,๗๙๓ คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ
กลุ่มที่จดทะเบียนแบบ One Stop Service ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน –

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือกลุ่มบัตรสีชมพู ได้รับสิทธิผ่อนผันให้ท�ำงานใน
ประเทศไทยได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติกับ
ประเทศต้นทาง จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๐,๓๙๑ คน
กลุ่มกิจการประมงทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มที่จดทะเบียนใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีจ�ำนวน

๕๔,๔๐๒ คน เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ๓๐,๔๗๙ คน สัญชาติลาว ๑,๑๕๙ คน
และสัญชาติกัมพูชา ๒๒,๗๖๔ คน

๒๔๙ บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ บทความเรื่อง สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ ๒๕๕๘ “ สิทธิน้อยนิด อยู่อย่างปกปิด มักถูกลืมคุ้มครอง ” ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
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ลักษณะ

กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

เป็นกลุ่มที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมหรือส่งกลับ
และสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางกลับประเทศ
ของตนได้ แต่ถ้าต้องการเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย ต้องยื่นค�ำร้องขอกับเจ้าหน้าที่
กองตรวจคนเข้าเมืองหลังจากที่กลับออกไปแล้ว แต่แรงงานกลุ่มนี้ต้องรายงานตัว
ต่อส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก ๙๐ วัน และสามารถขออนุญาตท�ำงานได้เพียง ๔ ปี
เท่านั้น (ครั้งละ ๒ ปี และต่อได้ ๒ ครั้ง) หลังจากนั้นจะต้องกลับไปประเทศตนเอง
นาน ๓ ปี จึงจะสามารถขอกลับเข้ามาท�ำงานในประเทศได้อีกครั้ง การพิสูจน์สัญชาติ
เพื่อให้มีสถานะเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเข้าสู่ระบบประกันสังคม
แต่กลุ่มที่ท�ำงานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นจากประกันสังคม จะใช้ระบบประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวที่ต้องซื้อประกันสุขภาพเป็นรายปีแทน มีจ�ำนวน ๑,๐๔๒,๖๗๔ คน

กลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศ
ผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU)

กลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐบาล
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ๓ ประเทศ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) ในปี ๒๕๔๕ และ
๒๕๔๖ โดยได้จัดท�ำกรอบการท�ำงานส�ำหรับแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือที่จะเข้ามาและท�ำงาน
ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย๒๕๐ และสามารถขอรับสวัสดิการสังคม
สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีจ�ำนวน ๒๘๑,๓๑๕ คน

อนึ่ง ข้อมูลจากการส�ำรวจติดตามการได้รับบริการของแรงงาน และ
คนข้ามชาติของเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ พบว่า
ปี ๒๕๕๘ มีผทู้ ซี่ อื้ ประกันสุขภาพ จ�ำนวน ๑,๘๓๓,๙๐๕ คน เป็นบุคคล
สัญชาติเมียนมา ๙๖๓,๐๗๗ คน กัมพูชา ๖๖๘,๑๐๒ คน ลาว
๒๐๐,๗๖๔ คน และอื่น ๆ ๑,๙๐๘ คน และข้อมูลจากมูลนิธิอารมณ์
พงศ์พงัน ระบุว่า ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ประกันตนต่างชาติในระบบ
ประกันสังคมทั้งหมด ๔๙๒,๒๔๐ คน ประกอบด้วย บุคคลสัญชาติ
เมียนมา ๓๐๕,๑๘๑ คน กัมพูชา ๙๐,๖๔๓ คน ลาว ๑๒,๕๐๑ คน
และอื่นๆ ๘๓,๙๑๕ คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงครึ่ง
ของแรงงานที่ควรได้รับสิทธิประกันสังคม อีกทั้งสิทธิประโยชน์
ของประกันสังคมยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ทั้งเรื่องเงินชราภาพ และเงินสงเคราะห์การคลอดบุตร๒๕๑ นอกจากนี้
ยังมีกลุม่ แรงงานข้ามชาติทไี่ ม่ได้จดทะเบียนให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ซึง่ มักอยูด่ ว้ ยความหวาดระแวงทีจ่ ะถูกจับกุม ถูกข่มขู่ และถูกส่งกลับ
จึงไม่มีตัวเลขของแรงงานกลุ่มนี้ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ ๒ - ๓ ล้านคน

๒๕๐ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานเพื่อการจ้างงาน ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาว เมื่อวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕; ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและรัฐมนตรีกิจการสังคม แรงงาน การฝึกอาชีพ และการฟื้นฟูเยาวชนของกัมพูชา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖;
และลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและรัฐมนตรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖
๒๕๑ คอลัมน์ เครือข่ายท�ำงานประชากรข้ามชาติ ห่วงใช้แรงงานทาสในธุรกิจประมง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ <www.prachatai.org/ journal/2015/12/63058
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๓ สถานการณ์ในปี ๒๕๕๘
รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ เช่ น (๑) การลงนาม MOU
น� ำ เข้ า แรงงานเวี ย ดนาม ส� ำ หรั บ ท� ำ งานในกิ จ การประมง
และก่ อ สร้ า ง ในการประชุ ม Joint Cabinet Retreat :
JCR เมื่ อ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ (๒) การเปิ ด จดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว
(One Stop Service) ที่ประสงค์จะท�ำงานในกิจการแปรรูป
สั ต ว์ น�้ ำ (ทะเล) รวมถึ ง ผู ้ ติ ด ตามซึ่ ง เป็ น บุ ต รของแรงงาน

ต่ า งด้ า วที่ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น ๑๕ ปี ใน ๒๒ จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ทะเล
และกรุงเทพมหานคร ๔ จุด ครอบคลุม ๔ มุมเมือง ระหว่าง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เพื่อแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU) (๓) การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
หลั ก การ ๒๕๒ การจั ด ระบบการจ้ า งคนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมา
ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การแรงงานข้ า มชาติ ที่ เ ป็ น ระบบ
โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เพื่อให้แนวทางการด�ำเนินการบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น อย่ า งไรก็ ดี พบว่ า ปั ญ หาแรงงานข้ า มชาติ
มีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาในปีที่ผ่านมาและยังเป็นปัญหาต่อ
เนื่องในปี ๒๕๕๘ สรุปได้ใน ๔ มิติ คือ

>> มิติที่หนึ่ง สภาพการท�ำงาน
แรงงานข้ า มชาติ โ ดยส่ ว นใหญ่ มั ก จะไม่ รู ้ ล ่ ว งหน้ า ถึ ง สภาพ
การท�ำงานของตน หลายคนท�ำงาน ๗ วันต่อสัปดาห์และไม่ได้รับ
ค่าจ้างท�ำงานล่วงเวลาจากนายจ้าง๒๕๓ นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงงาน
ข้ามชาติประสบอุบัติเหตุในการท�ำงานสูง เนื่องจากไม่มีความ
ช� ำ นาญในวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละไม่ ส ามารถสื่ อ สารภาษาไทยได้
นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลว่าแรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานเป็นลูกจ้าง
ในบ้านเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิและมีปัญหาเรื่อง
การได้รับการคุ้มครองสิทธิ เช่น เรื่องชั่วโมงการท�ำงาน การไม่ได้
รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน การเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นต้น ๒๕๔
ส�ำหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์๒๕๕ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับแรงงานข้าม
ชาติพบว่า ในปี ๒๕๕๘ รัฐได้ออกนโบยและมาตรการหลายอย่าง
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการออกพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ จัดระเบียบการประมงในประเทศไทย และในน่านน�ำ้

ทั่ ว ไป เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารทํ า การประมงโดยไม่ ช อบ
ด้ ว ยกฎหมาย รวมทั้ ง คุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพของคนประจํ า เรื อ
และป้ อ งกั น การใช้ แ รงงานผิ ด กฎหมายในภาคการประมง
อย่ า งไรก็ ต าม ไทยยั ง คงถู ก จั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ๓
(Tier 3) โดยรายงาน TIP Report ระบุ ว ่ า ประเทศไทย
ยั ง ไม่ มี ม าตรการตรวจสอบหรื อ คั ด กรองเหยื่ อ หรื อ ผู ้ เ สี ย หาย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ วิ ธี ก ารและระยะเวลาการสั ม ภาษณ์
หรื อ สอบถามเหยื่ อ หรื อ ผู ้ เ สี ย หาย การบริ ก ารล่ า มแปลภาษา
ที่ มี จ� ำ กั ด การขาดแคลนสถานที่ ใ นการคั ด กรองเหยื่ อ
หรือผู้เสียหาย และปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องการค้ามนุษย์
หรือสัญญาณซึ่งบ่งบอกถึงการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ ปัญหา
ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ กิ ด การคั ด กรองเหยื่ อ หรื อ ผู ้ เ สี ย หายที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ บางกลุ่มไม่ได้รับการคัดกรอง หรือบางกลุ่มถูก
ส่งกลับประเทศต้นทางโดยปราศจากการตรวจสอบและคัดกรอง๒๕๖

๒๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๕๓ ข้อมูลจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เอกสารวิชาการล�ำดับที่ ๑๑ สถานการณ์แรงงานอพยพข้ามชาติในประเทศไทย
๒๕๔ บทความ ชีวิตที่ถูกโขกสับของ “ลูกจ้างท�ำงานบ้าน” ดูรายละเอียดได้ที่ <www.posttoday.com/analysis/report/402037 อินทรชัย พาณิชกุล วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒๕๕ รายละเอียดสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในบทที่ ๔ สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ ส้งคม และวัฒนธรรม
๒๕๖ เอกสารข้อมูลสนับสนุนการบรรยาย “ประชาคมอาเซียนกับการแก้ไขปัยหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย” ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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• ระบบประกันสังคม

แรงงานข้ามชาติกลุ่มพิสูจน์สัญชาติและกลุ่มน�ำเข้าตาม MOU
เป็นกลุม่ จะต้องเข้าสูก่ ารคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๓๒๕๗ แต่พบว่ามีอปุ สรรคหลายประการทีท่ ำ� ให้
แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตามกฎหมายได้
อาทิ (๑) ปัญหาจากแรงงานข้ามชาติ เช่น อุปสรรคด้านภาษา
การไม่เข้าใจถึงสิทธิที่ตนมี (๒) ปัญหาจากนายจ้าง เช่น นายจ้าง
บางรายไม่ด�ำเนินการให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบทะเบียน
ประกันสังคม หรือไม่นำ� ส่งเงินสมทบ หรือส่งไม่ตอ่ เนือ่ ง (๓) ปัญหา
จากระบบและเงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิ เช่น ขาดฐานข้อมูลแรงงานข้าม
ชาติทขี่ นึ้ ทะเบียนประกันสังคม การขาดหลักฐานจดทะเบียนสมรส
หรือแสดงความเป็นบิดามารดาทีจ่ ะใช้สทิ ธิทดแทนกรณีคลอดบุตร
และเงินสงเคราะห์บุตร โดยในเรื่องการประสังคมให้กับแรงงาน
ข้ามชาติ ส�ำนักงานประกันสังคมได้ด�ำเนินการจัดท�ำร่างกฎหมาย
ประกันสังคมส�ำหรับแรงงานต่างด้าว๒๕๘ ซึง่ สิทธิประโยชน์ทดแทน
ที่จะได้รับใหม่ไม่ครอบคลุมถึง ๗ ประการตามที่แรงงานไทยได้รับ
เนื่ อ งจากการมี รู ป แบบการท� ำ งานที่ แ ตกต่ า งจากแรงงานไทย
สิทธิประโยชน์บางอย่างอาจจะไม่สอดคล้องกัน เช่น อาจจะต้องตัด
การเก็บเงินสมทบกรณีวา่ งงาน เนือ่ งจากแรงงานต้องกลับประเทศ
หลังครบก�ำหนดจ้างงานท�ำให้ไม่สามารถรับสิทธิได้ ส่วนสิทธิกรณี
ชราภาพอาจจะให้เงินก้อนแก่แรงงานที่ต้องกลับประเทศ๒๕๙
• หลักประกันสุขภาพ

แรงงานข้ามชาติที่ใช้บัตรประกันสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มแรงงานที่อยู่
ระหว่างการรอสิทธิประกันสังคม และกลุม่ นอกระบบประกันสังคม
ซึ่งพบอุปสรรคที่ท�ำให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงหลัก
ประกันสุขภาพได้อย่างเต็มที่ อาทิ อุปสรรคด้านภาษา การเข้าไม่ถงึ
ข้อมูล การปฏิเสธการขายบัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาล
จ�ำนวนมากให้แก่แรงงานข้ามชาติและผูต้ ดิ ตาม ยกเว้นเป็นแรงงาน
ที่ขึ้นทะเบียนและมีหลักฐานเอกสารการแสดงตนมายืนยัน๒๖๐
เช่น หนังสือเดินทาง หลักฐานเอกสารการจ้างงานของนายจ้าง
เป็นต้น อีกทัง้ จ�ำนวนและสถานทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลทีจ่ ำ� หน่ายบัตร
ประกันสุขภาพมีจำ� นวนน้อยและอยูไ่ กลจากพืน้ ทีท่ แี่ รงงานท�ำงาน
นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานในบ้านไม่สามารถ
เข้าถึงกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากการท�ำงานได้ เนือ่ งจาก
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

อุปสรรคจากการนิยามค�ำว่า “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัตเิ งิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมิได้รวมถึงลูกจ้างซึ่งท�ำงานเกี่ยวกับ
งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
>> มิติที่สาม การเข้าถึงการศึกษา
ข้อมูลจากผลส�ำรวจในปี ๒๕๕๘ ระบุว่า เด็กไม่มีสัญชาติ
ไทยอยู่ในประเทศไทยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ในจ�ำนวนนี้
เป็ น เด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบการศึ ก ษาถึ ง ร้ อ ยละ ๔๖
และพบเด็ ก ข้ า มชาติ ที่ ศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะ
ระดับมัธยมศึกษามีจำ� นวนน้อย ถึงแม้เด็กเหล่านีจ้ ะมีทางเลือก
ในการศึกษาผ่านการเข้าเรียนศูนย์การเรียนรู้ แต่ศูนย์ดังกล่าว
ไม่มีความมั่นคงเนื่องจากเจ้าของเป็นกลุ่มคนข้ามชาติด้วย
กันเองโดยรับเงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชน๒๖๑ นอกจากนี้
เด็กบางส่วนโดยเฉพาะช่วงอายุ ๑๑-๑๔ ปี ต้องหยุดเรียนกลาง
คันเนือ่ งจากอุปสรรคเรือ่ งภาษา ต้องช่วยพ่อแม่ทำ� งาน และต้อง
ย้ายสถานที่บ่อย เช่น เด็กที่พ่อแม่ท�ำงานในสถานที่ก่อสร้าง
>> มิติที่สี่ การจัดตั้งสหภาพและการนัดหยุดงาน
พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก�ำหนดให้แรงงาน
ข้ามชาติเป็นได้เพียงสมาชิกสหภาพแรงงาน ไม่สามารถจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
ทีป่ รึกษาได้ กระนัน้ ก็ตาม แรงงานข้ามชาติทถี่ กู จ้างผ่านบริษทั
จัดหางานต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้
เนื่ อ งจากมี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ก� ำ หนดให้ ผู ้ ที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก ของ
สหภาพแรงงานได้ จะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน
กับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเป็นลูกจ้างซึ่งท�ำงาน
ในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ซึ่งที่ผ่านมารัฐได้มีเจตนาที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ มาโดยตลอด
ซึง่ กระทรวงแรงงานได้เสนอร่างพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์
พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. …. โดยปรับปรุงเนือ้ หาจากกฎหมายปัจจุบนั ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญา ILO ทั้งสองฉบับมากขึ้น แต่เนื่องจากยังมีความ
เห็นจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องถึงบทบัญญัตบิ างประการของร่างกฎหมาย
สองฉบับนี้ที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการ ILO๒๖๒ จึงยังท�ำให้
มีการปรับแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่

ได้รับความคุ้มครองใน ๗ กรณี คือ (๑)เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) สงเคราะห์บุตร (๔) ทุพพลภาพ (๕) ว่างงาน (๖) ชราภาพ และ (๗) เสียชีวิต
บทสัมภาษณ์ของนายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ http://prachatai.com/journal/2015/08/61144
เพิ่งอ้าง (บุษยรัตน์)
คอลัมน์ เครือข่ายท�ำงานประชากรข้ามชาติ ห่วงใช้แรงงานทาสในธุรกิจประมง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ www.prachatai.org/journal/2015/12/63058
เพิ่งอ้าง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๓๒๓/๒๕๕๘
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

>> มิติที่สอง ระบบประกันสังคมและการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๔ การประเมินสถานการณ์
จากการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นว่า
ปัจจุบันรัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานข้ า มชาติ ม ากขึ้ น โดยรั ฐ ได้ มี น โยบาย/มาตรการในการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะมาตรการ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของแรงงาน
ข้ามชาติ เช่น การออกพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
การเปิ ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นแรงงานข้ า มชาติ การตรวจสุ ข ภาพ
และประกั น สุ ข ภาพแรงงานต่ า งด้ า วรวมถึ ง ผู ้ ติ ด ตาม การแก้ ไ ข
กฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการก่อตั้งสหภาพแรงงานให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญา ILO

อย่างไรก็ตาม กสม. เห็นว่า รัฐยังมีข้อจ�ำกัดบางประการที่เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติ อาทิ การก�ำหนด
เงื่ อ นไขด้ า นหลั ก ฐานในการใช้ สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม จ� ำ นวน
สถานพยาบาลน้ อ ยและอยู ่ ห ่ า งไกลจากสถานที่ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง
ทีม่ แี รงงานข้ามชาติจำ� นวนมาก นอกจากนี้ ยังมีชอ่ งว่างทางกฎหมาย
ที่ ส ร้ า งอุ ป สรรคให้ สิ ท ธิ ข องแรงงานข้ า มชาติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล เช่น กรณีการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งในเรื่องนี้
แม้จะมีความกังวลจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคง
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่นกั วิชาการหลายท่านได้เสนอแนะให้
รัฐพิจารณาถึงเงือ่ นไขในการให้สทิ ธิจดั ตัง้ สหภาพแก่แรงงานข้ามชาติ
บางประเภท เช่น แรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว แรงงานน�ำเข้า
ตาม MOU เป็นต้น เพือ่ ประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรฐานสากล

๕.๒.๖ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
๑ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (CERD) โดยได้ตั้งข้อสงวนในข้อ ๔ ของอนุสัญญา๒๖๓
และมิได้ท�ำค�ำแถลงยอมรับอ�ำนาจคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาในการรับเรื่องร้องเรียนจากปัจเจกบุคคลตามข้อ ๑๔ ของอนุสัญญา CERD
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช

๒๕๕๗ มาตรา ๔ ได้คมุ้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค บรรดาทีช่ นชาวไทยเคยได้รบั ตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
มีอยูแ่ ล้ว ซึง่ หลักการส�ำคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ได้รบั รองความเสมอภาคของบุคคล
และห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุต่าง ๆ
รวมถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติและภาษา

แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)

ได้ ก� ำ หนดแผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกลุ ่ ม ผู ้ ไ ร้ รั ฐ ชาติ พั น ธุ ์ และ
กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยจากการสู้รบ โดยครอบคลุม

ด้ า นสาธารณสุ ข การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ทีอ่ ยูอ่ าศัย วัฒนธรรมและศาสนา การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การขนส่ง การเมือง
การปกครอง กระบวนการยุติธรรม และความมั่นคงทางสังคม
โดยมีข้อเสนอแนะส�ำคัญ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ ครอบคลุมยุทธศาสตร์
๔ ประการ คือ (๑) การป้องกันการละเมิดสิทธิ (๒) การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การพัฒนากฎหมายและ
กลไกทางกฎหมาย และ (๔) การพัฒนาศักยภาพขององค์กร
เครือข่าย ทั้งนี้ มีข้อเสนอประการหนึ่งในการสร้างความชัดเจน
ในด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้มีมาตรการ
ทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์
และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยจากการสู้รบ๒๖๔

๒๖๓ ซึ่งมีบทบัญญัติว่า “มาตรการพิเศษที่จัดให้มีขึ้นตามความจ�ำเป็น โดยมีเจตนาเพื่อประกันให้มีความก้าวหน้าอย่างเพียงพอในหมู่ชนบางเชื้อชาติ หรือบางเผ่าพันธุ์ หรือบุคคลบางกลุ่มที่
ต้องการความคุ้มครอง เพื่อให้กลุ่ม หรือบุคคลเหล่านั้นได้มีสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคจะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการธ�ำรงไว้ซึ่งสิทธิที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มชนเชื้อชาติต่างๆ และจะไม่คงอยู่ต่อไปภายหลังจากที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว”
๒๖๔ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑), หน้า ๘๒-๘๗
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๒ สถานการณ์ทั่วไป

ข้อมูลประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยยังไม่มีความ
สมบู ร ณ์ ยั ง ไม่ มี ก ารระบุ ห รื อ สามารถแยกแยะตามเชื้ อ ชาติ
ได้ ชั ด เจน ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในมิ ติ เ ชื้ อ ชาติ แ บบองค์ ร วม
เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ในทางวิชาการมโนทัศน์
กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) ที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการ
จ�ำแนกกลุ่มชนต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากแบบแผนพฤติกรรม
มนุษย์หรือ “วัฒนธรรม” เป็นการจ�ำแนกตัวกลุ่มชาติพันธุ์เอง
ความหลากหลายภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เช่น การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร รวมถึงการเรียกชื่อตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ ๒๖๕
และส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากนโยบายของรั ฐ ในอดี ต ที่ ส ่ ง เสริ ม การ
ผสมกลมกลืน (assimilation) ระหว่างคนเชื้อชาติไทยกับคน
เชื้ อ ชาติ อื่ น ท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล ประชากรเชื้ อ ชาติ ข องแหล่ ง ต่ า ง ๆ
มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามแนวทางหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการเก็บรวบรวม ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนดนิยาม
“กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ” โดยทั่ ว ไป หมายถึ ง ชนต่ า งเผ่ า หรื อ ต่ า ง
เชื้ อ ชาติ ที่ อ าศั ย รวมกั น กั บ ชนเผ่ า อื่ น ที่ มี จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง อาจ
หมายรวมถึ ง กลุ ่ ม บุคคลที่มิไ ด้มีสัญ ชาติไ ทย และมีวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างไป เข้ามาหรือพักอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยโดยวิธีการหรือลักษณะที่แตกต่างกัน ๒๖๖ อย่างไร
ก็ ดี แม้ ก ารจ� ำ แนกกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ จ ะแตกต่ า งไปตามเงื่ อ นไข
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน แต่ อ าจกล่ า วได้ ว ่ า ประชากรทั้ ง หมดใน
ประเทศไทยประมาณ ๖๖ ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
มีเชื้อชาติไทย มีประชากรที่มีเชื้อชาติอื่นประกอบด้วย คนไทย
เชื้อสายมลายูประมาณร้อยละ ๓ ของประชากร๒๖๗ โดยส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย นอกจากนี้
ยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆ ประมาณ ๑๐ กลุม่ จ�ำนวนประมาณ ๙ แสนคน

ซึ่ ง มั ก อาศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ สู ง ในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ตก
ของประเทศ และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ทั้งที่อาศัยอยู่บนพื้นที่
สูงปะปนกับชาวเขา (เช่น ปะหล่อง ตองสู้ คะฉิ่น จีนฮ่อ
ไทลื้อ ไทยใหญ่ มอญ และอื่น ๆ) ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน
และกลุ่มชาวเลในภาคใต้ (มอแกนและอูรักลาโว้ย) ประมาณ
๒๖๘
๑๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ยั ง มี ค นต่ า งด้ า วที่ อ าศั ย
อยู่ในประเทศไทยอีกจ�ำนวนหนึ่ง โดยคนต่างด้าวบางกลุ่ม
อยู ่ ใ นประเทศไทยโดยไม่ มี ส ถานะที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ประกอบด้วย ผู้ที่อพยพเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและ
อยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว (ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน)
แรงงานต่างด้าวจากเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง (ประมาณไม่
ต�่ำกว่า ๑.๒ ล้านคน) ผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา
ที่อาศัยอยู่ในค่ายตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา (ประมาณ
๑.๑ แสนคน)๒๖๙ คนไร้รัฐ และคนไทยพลัดถิ่น...

๒๖๕ ดูรายละเอียดใน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร, ข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับกลุม่ ชาติพนั ธุ:์ ความหมายและการเรียกชือ่ , http://www.sac.or.th/ databases/ ethnicredb/more_information.
php, เข้าค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๖๖ อ้างอิงตามการให้ความหมายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใน “รายงานผลการด�ำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา ICERD” น�ำเสนอต่อคณะกรรมการประจ�ำ
อนุสัญญา ICERD ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา ICERD
๒๖๗ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในวิกิพีเดีย ดูได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/%E๐%8%9B%E๐%B8%A3%E๐% B8%B๐%E๐%B9% 80%E๐%B8%93%E๐%B8%A8%E๐%B9%
84%E๐%B8%97%E๐%B8%A2
๒๖๘ ข้อมูลตามรายงานผลการด�ำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา CERD ฉบับที่ ๑-๓ (ภาษาอังกฤษ), หน้า ๗-๘
๒๖๙ ประมาณการตามที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลปี ๒๕๔๘
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

>> ข้อมูลประชากร

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

>> สถานการณ์และความห่วงกังวล
(๑) ทีผ
่ า่ นมา รัฐบาลได้ดำ� เนินการเพือ่ ประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติหลายประการ อาทิ การแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ การออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล (๒ มิถุนายน ๒๕๕๓) แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง (๓ สิงหาคม
๒๕๕๓) และอนุบัญญัติของหน่วยงาน เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศู น ย์ ก ารเรี ย น พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ดี ยั ง คงพบสภาพปั ญ หาทั่ ว ไปที่ สิ ท ธิ ก ลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ กลุ ่ ม คนไร้ รั ฐ และไร้ สั ญ ชาติ
ยังไม่ได้รับการรับรองหรือถูกละเมิด ได้แก่
> ลักษณะทางธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์

ที่แบ่งเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงหรือ
ชนชาวเขา กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบ กลุ่มชาวเล และกลุ่มที่
อาศัยอยู่ในป่า ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลจากระบบ
การคมนาคมขนส่ง และศูนย์กลางการบริหารจัดการ หรือระบบ
การดู แ ลของรั ฐ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประชาชน
กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต มีสภาพ
ยากจน และมีความเหลื่อมล�้ำในการกระจายรายได้
> กลุ่มชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่ยังคงท�ำการเกษตรแบบดั้งเดิม

อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ประสบ
ปัญหาและข้อจ�ำกัดทัง้ ในเรือ่ งทีด่ นิ ท�ำกิน ทรัพยากรดินเสือ่ มโทรม
ขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ บ ่ อ ยครั้ ง ส่ ง ผลกระทบรุ น แรง
ต่อพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาความไม่ชัดเจน
เรื่องกรรมสิทธิ์การถือครอง หรือการใช้ประโยชน์บนที่ดิน ที่ท�ำกิน
และที่อยู่อาศัย เนื่องจากขาดระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการ
ส�ำรวจการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และข้อมูลพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ รวมทัง้ มีความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การถือครองกรรมสิทธิ์ของธุรกิจเอกชน หรือปัจเจกบุคคลเหนือ
ที่ดิน รวมถึงการขาดกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หลายกรณีพบว่า การด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ที่ ดิ น ที่ ท� ำ กิ น และที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ผ ่ า นนโยบาย
กฎหมาย ค�ำสัง่ ต่าง ๆ๒๗๐ ขาดการบูรณาการ ส่งผลให้การด�ำเนินการ
กระทบหรือละเมิดต่อสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
> นโยบายและมาตรการของหน่วยงานต่าง ๆ ขาดการประสานงาน

หรื อ มี ห น่ ว ยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน และขาดการ
มีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงของประชากรกลุม่ ชาติพนั ธุ์ จึงเป็นข้อท้าทาย
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาและด�ำเนิน การตามแผนแม่บ ท ตลอดจน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกในการด�ำเนินงานภาพรวม
โดยค�ำนึงถึงสิทธิและความต้องการของกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ป็นศูนย์กลาง

> สถานการณ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องสิทธิในสถานะบุคคล
ทางกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยมีความแตกต่างหลากหลาย

ของกลุ่มชาติพันธุ์จ�ำนวนมาก ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่าง ๆ กอปรกับลักษณะการตัง้ บ้านเรือนและวิถกี ารด�ำเนินวิถชี วี ติ
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล มีความทับซ้อนระหว่างพรมแดน ท�ำให้การส�ำรวจ
และก�ำหนดสถานะบุคคลทางกฎหมายล่าช้า ขาดความสมบูรณ์
หรือมีความคลุมเครือในการลงบันทึกข้อมูล และส่งผลให้ไม่สามารถ
เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ห รื อ การได้ รั บ บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานของรั ฐ ในบางด้ า น
รวมถึงขาดโอกาสในการพัฒนาต่าง ๆ และที่ส�ำคัญ ยังมีบุคคล
ในกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ มี ป ั ญ หาด้ า นสถานะบุ ค คลและอยู ่ ร ะหว่ า ง
การพิ จ ารณาก� ำ หนดสั ญ ชาติ ไ ทย ประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ คน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก การเป็ น พลเมื อ งไทย
และการยอมรับในสังคม

> กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ เ ป็ น ชาวเล ซึ่งมีวิถีชีวิตเคลื่อนย้ายในทะเล

แถบอั น ดามั น มายาวนาน ปั จ จุ บั น มี ชุ ม ชนชาวเลประมาณ
๓๐ ชุมชนตั้งหลักแหล่งกระจายอยู่ใน ๖ จังหวัดภาคใต้ของไทย
คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล มีประชากรประมาณ
๑๐,๐๐๐ คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) มอแกน ประมาณ ๘๐๐ คน
(๒) มอแกลน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน และ (๓) อู รั ก ลาโว้ ย
ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ชาวเลทั้ง ๓ กลุ่มมีปัญหาที่คล้ายคลึง
กัน ที่ส�ำคัญ คือ การขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การเข้าไม่ถึง
บริ ก ารของรั ฐ เนื่ อ งจากขาดเอกสารแสดงความเป็ น บุ ค คล
ของรั ฐ และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การหาเลี้ ย งชี พ ตามวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ดั้งเดิม ปรากฏการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นตลอดในพื้นที่ต่าง ๆ และ
มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการอพยพ
โยกย้ายออกจากที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกิน การเป็นผู้ไร้ที่ท�ำกิน
การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ และการสู ญ เสี ย วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ทั้ ง ประเพณี
และวัฒนธรรม การท�ำให้ชมุ ชนอ่อนแอลงจนไม่สามารถดูแลพึง่ พา
ตนเองได้

๒๗๐ การด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ ทีท่ ำ� กิน และทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุม่ ชาติพนั ธุจ์ ะใช้อำ� นาจผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ (๑) กฎหมายทัว่ ไป อาทิ พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) กฎหมายหรือค�ำสั่งที่มีลักษณะทางกฎหมาย อาทิ ค�ำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
และที่ ๖๖/๒๕๒๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และ (๓) แนวปฏิบัติหรือการด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการจัดการทรัพยากรต่างๆ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนโยบายการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ

163

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๐ ประเทศไทยได้เห็นชอบกับข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ
ที่ ๖๑/๒๙๕ รั บ รองปฏิญ ญาว่าด้ว ยสิทธิของประชาชาติ ท ้ อ ง
ถิ่นดั้งเดิม (United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples: UNDRIP) ซึ่งรับรองความเท่าเทียมกัน
ของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิมกับประชาชาติอื่น ซึ่งได้รับความไม่
เป็นธรรมอย่างยาวนานจากการล่าอาณานิคมและการแย่งชิงที่ดิน
ดินแดนและทรัพยากร ปฏิญญาดังกล่าวจึงให้รัฐมีกฎหมายประกัน
สิทธิของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิม อาทิ สิทธิในที่ดิน ดินแดนและ
ทรัพยากรซึ่งเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือได้ใช้ ได้มาตามประเพณี
เป็นต้น ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิม
ให้เคารพภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ
ประเพณี การมีสว่ นร่วมในการพัฒนา มีสทิ ธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนง
ในการปกครองตนเองในกิจการภายในและท้องถิน่ สามารถก�ำหนด
สถานะทางการเมืองได้อย่างเสรี รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ (harmony)
และความร่วมมือระหว่างรัฐกับกลุ่มประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิม
บนพืน้ ฐานของความยุตธิ รรม ประชาธิปไตยการเคารพสิทธิมนุษยชน
การไม่เลือกปฏิบัติและความสุจริตใจ หลังการรับรองปฏิญญา
ดังกล่าว ได้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่
ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกลุ่มชาติพันธุ์ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย (คชท.) ปัจจุบันประกอบด้วย
๓๘ กลุ่ม มีการรวมกลุ่มของเครือข่ายเด็กและเยาวชนชนเผ่า
พื้นเมือง (เครือข่ายต้นกล้า) มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
การท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละสิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม
จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอต่ า ง ๆ ล่ า สุ ด ได้ มี ก ารพั ฒ นาและเสนอ
(ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาชาติ พั น ธุ ์ แ ละชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) มีสาระส�ำคัญในการให้มีการจัดตั้ง
สภาชาติ พั น ธุ ์ ฯ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท� ำ นโยบายและ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และ
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ในประเทศไทย ปัจจุบนั รัฐบาลยังมิได้บรรจุวาระการพิจารณา
(ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว และรัฐบาลไทยไม่รับรองการ
ด�ำรงอยู่ของ “ชนพื้นเมืองดั้งเดิม” ในประเทศไทย

(๓) ค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์
ในการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และก�ำหนดเป้าหมายว่าจะต้องพิทักษ์รักษาป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์
ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย ร้อยละ ๔๐ โดยค�ำสั่งดังกล่าวได้ระบุชัดเจนว่า ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย
และผู ้ ไ ร้ ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ซึ่ ง ได้ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ ดิ ม นั้ น ๆ ก่ อ นค� ำ สั่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ป รากฎว่ า ได้ ส ่ ง ผลกระทบ
ต่ อ ประชาชน รวมถึ ง กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ เ คยถื อ ครองท� ำ ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น มาก่ อ น มี ก ารข่ ม ขู ่ บั ง คั บ จั บ กุ ม ไล่ รื้ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
และท�ำลายที่ท�ำกิน๒๗๑ นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ก็มีความขัดแย้ง การแย่งชิงที่ดินจากธุรกิจหรือนโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ
ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ปะทะและฟ้องร้องด�ำเนินคดีทางกฎหมาย การข่มขู่คุกคามกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ และการสูญหายของนักพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนที่เป็นแกนน�ำในการปกป้องสิทธิ
๒๗๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๓๒๓/๒๕๕๘
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

(๒ ในกระบวนการ UPR ครั้งแรก ในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
หลายประการ อาทิ การรับรองความหลากหลายทางเชื้อชาติในสังคมไทย (เสนอโดยประเทศโอมาน) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่คุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งรวมถึงกลุ่มเด็ก คนยากจน ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ
(เสนอโดยเวียดนาม) การต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและกลุ่มวัยรุ่นในสถานการณ์ที่เปราะบาง (เสนอโดยอุรุกวัย) และความพยายาม
ในการบัญญัติหรือออกกฎหมายให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงชนกลุ่มน้อยและคนพิการ
(เสนอโดยเกาหลีใต้) แต่มาตรการที่จะด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะยังไม่มีความชัดเจน

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๓ สถานการณ์ในปี ๒๕๕๘
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้รัฐและไร้สัญชาติในปี ๒๕๕๘ ยังคงเป็นปัญหาที่สืบเนื่อง
มานาน ได้แก่

>> สิทธิในการมีสถานะบุคคลทางกฎหมาย
ปัญหาการรับรองสถานะบุคคลยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยมานาน
แล้วและกลุ่มที่อพยพเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านภายหลัง รัฐบาล
มี น โยบายที่ จ ะรั บ รองสถานะทางกฎหมายและให้ สิ ท ธิ อ ยู ่ อ าศั ย
ถาวรตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้สถานะเป็นผู้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
ได้รบั สัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ได้ส�ำรวจและขึ้นทะเบียนกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว จ�ำนวน
ประมาณ ๕.๖ แสนคน ส่วนกลุ่มที่อพยพเข้ามาภายหลังมีประมาณ
๑.๒ แสนคน แต่หน่วยงานรัฐก็ยังคงมีความกังวลว่า นโยบาย
ดังกล่าวท�ำให้เกิดการลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ได้รับ
สถานะ ปั ญ หาในการรั บ รองสถานะบุ ค คลทางกฎหมายมี ค วาม
หลากหลายขึ้นกับบริบทของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ในการจดทะเบียนเกิด บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลจ�ำนวนมาก
ยังไม่ทราบถึงความส�ำคัญของการจดทะเบียนเกิด และการมีเอกสาร
หลั ก ฐานทางทะเบี ย นเพื่ อ เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ต ่ า ง ๆ เช่ น เด็ ก ที่ ไ ม่ มี
บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน ไม่ ส ามารถเรี ย นต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ได้
บางกรณี เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ รั บ แจ้ ง เกิ ด หรื อ ไม่ อ อกเอกสารหลั ก ฐาน
ให้ ทั้ ง ที่ ม าจากครอบครั ว เดี ย วกั น โดยไม่ ท ราบเหตุ ผ ลชั ด เจน
กอปรกับการที่บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารในภาษาไทยได้ ท�ำให้
เข้าไม่ถึงข้อมูลต่าง ๆ และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ

คนไทยพลัดถิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายไทยที่มีบรรพบุรุษอาศัย

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ซึง่ มีวถิ ชี วี ติ การท�ำมาหากินด้วยการออกทะเล

ท�ำให้ไม่ได้มีการแจ้งเกิดเด็กชาวเลกับหน่วยงานราชการ ชาวเล
จ�ำนวนมากจึงตกอยูใ่ นสภาวะคนไร้รฐั จากการเก็บข้อมูลประชากร
ชาวมอแกนโดยองค์การเอกชนในปี ๒๕๔๖ พบว่า ในจ�ำนวน
ประชากรทัง้ หมดประมาณ ๘๐๐ คน มีเพียง ๙๔ คนทีม่ บี ตั รประจ�ำตัว
ประชาชน ที่เหลือกว่า ๗๐๐ คนได้รับการส�ำรวจทางทะเบียนแล้ว
แต่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งรอการท� ำ บั ต รสถานะบุ ค คล ๒๗๒ ส่ ว นชาวเล
จากแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลว่าในหมู่บ้านของตน
มี ส มาชิ ก กว่ า ๒,๐๐๐ คน แต่ มี ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพี ย ง ๕๐๐
กว่าคนเท่านั้น๒๗๓ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวเลส่วนใหญ่
ไม่ได้สถานะเป็นพลเมืองไทย ท�ำให้ไม่ได้รบั สิทธิและความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากรัฐ ทั้งการศึกษา
และการรักษาพยาบาล มีขอ้ มูลจากองค์การเอกชนว่า เจ้าหน้าทีร่ ฐั
บางคนข่มขู่และเรียกเก็บเงินจากชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชนด้วย
นอกจากนี้ ชาวเลมั ก ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากคนในท้ อ งถิ่ น
ในหลายพื้ น ที่ ค� ำ ว่ า “ชาวเล” มั ก มี ค วามหมายทางลบและ
ใช้เรียกคนที่ละเลยเรื่องความสะอาดและอนามัย ไม่เอาใจใส่
การเรียน หรือคนที่จับจ่ายใช้สอยจนไม่มีเงินเหลือเก็บ๒๗๔

และท� ำ กิ น อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ติ ด กั บ ชายแดนไทยในประเทศเมี ย นมา
และกัมพูชาซึง่ เคยเป็นดินแดนของไทย แต่ตอ่ มามีการเปลีย่ นแปลง
เส้นเขตแดน ท�ำให้ดินแดนบางส่วนเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน
ท� ำ ให้ ค นไทยที่ อ ยู ่ ใ นบริ เ วณดั ง กล่ า วกลายเป็ น พลเมื อ งของ
ประเทศเพื่อนบ้านไปโดยปริยาย ส่งผลให้บุตรหลานของบุคคล
กลุม่ ดังกล่าวไม่ได้รบั สัญชาติไทย ต่อมาคนไทยกลุม่ นีบ้ างส่วนอพยพ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและขอคืนสัญชาติไทย โดยได้รณรงค์
ให้รัฐด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวมานานถึง ๑๐ ปี ในที่สุด รัฐสภา
ได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นสัญชาติ
เมียนมาและกัมพูชาประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งต่อมาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ออกกฎเกณฑ์รองรับการคืนสัญชาติแล้ว
คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ที่อพยพมาจากประเทศใกล้เคียงและเข้ามา

อยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ หากเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามา
นานแล้วจะได้รับสิทธิอยู่อาศัยถาวรในประเทศไทยและบุตรที่เกิด
ในประเทศไทยจะได้รบั สัญชาติไทย แต่กลุม่ ทีอ่ พยพเข้ามาในระยะ
หลังและมีปัญหาในการส่งกลับประเทศต้นทาง รัฐบาลได้ผ่อนผัน
ให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว และได้มอบให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องส�ำรวจข้อมูลเพื่อจัดท�ำทะเบียนและจะได้พิจารณา
ก�ำหนดสถานะที่เหมาะสมให้ต่อไปตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
ในกลุ่มนี้ประสบปัญหาในการเข้าถึงสิทธิเช่นเดียวกับกลุ่มบุคคล
อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับสถานะทางกฎหมาย

๒๗๒ อ้างแล้ว, หน้า ๕.
๒๗๓ มูลนิธิกองทุนไทย, ‘ชาวเล’ ไทยใหม่กลุ่มสุดท้ายที่ถูกลืม. ดูได้ที่ www.thaingo.org/story3/news_newpeaple 03082546.htm
๒๗๔ มูลนิธิชุมชนไทย, ชาติพันธุ์ชาวเล, หน้า ๑๐. ดูได้ที่ www.chumchonthai.or.th/sites/default/files/moken.pdf
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กลุ่มคนไร้รากเหง้า

สิทธิทางการเมือง

บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะไม่ได้รับสิทธิ
ทางการเมื อ งบางประการเท่ า เที ย มกั บ บุ ค คลที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
โดยการเกิด กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จึงจะใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งได้ ในขณะที่ผู้จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาหรือผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดเท่านัน้ ๒๗๕
การดูแลช่วยเหลือผู้ลี้ภัย/ผู้หนีภัยจากการสู้รบ

ในส่วนของผู้ลี้ภัย/ผู้หนีภัยจากการสู้รบ ประเทศไทยได้ให้ที่พักพิง
แก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเมียนมาที่อพยพหนีภัยการสู้รบเข้ามา
ในเขตประเทศไทยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน แม้ว่าประเทศไทยจะ
มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และ
พิ ธี ส ารของอนุ สั ญ ญาฯ เนื่ อ งจากเกรงว่ า จะเป็ น ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด
ให้ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงที่หนีภัย
เศรษฐกิ จ หรื อ ภั ย การเมื อ งเข้ า มาในประเทศไทยมากขึ้ น
และจะท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี ภ าระในการดู แ ลผู ้ ห นี ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น
ในขณะที่ ป ระเทศไทยมี ท รั พ ยากรจ� ำ กั ด ประเทศไทยได้ ใ ห้
การดู แ ลผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บเหล่ า นี้ ด ้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นมนุ ษ ยธรรม
และจัดให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดน
ไทย - เมียนมา รวม ๙ แห่ง ในระหว่างทีส่ ถานการณ์ปญ
ั หาในประเทศ
ต้นทางยังไม่ยุติ โดยรัฐบาลไทยเป็นผู้บริหารจัดการค่ายพักพิง
โดยร่วมมือกับส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(UNHCR) และองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ
ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศ
ในการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว แต่ปัจจุบัน
มีรายงานว่า ความช่วยเหลือจากต่างประเทศลดลงมากจนมีความ
กังวลว่าอาจกระทบต่อมาตรฐานความเป็นอยูข่ องผูท้ อี่ ยูใ่ นศูนย์พกั
พิงฯ แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่แน่ชัดว่ารัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ มีองค์กรภาคประชาสังคมให้ข้อมูล
ว่า ผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิงไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าหน่วยงานได้พยายามจัดระบบ
เพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมในค่าย แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จเนือ่ งจาก
ปัญหาอุปสรรค เช่น การที่ผู้อาศัยในศูนย์พักพิงฯ ไม่สามารถ
ออกจากพืน้ ทีไ่ ปแจ้งความได้ ปัจจุบนั จึงเป็นระบบทีผ่ พู้ กั พิงใน
ศูนย์พักพิงฯ บริหารจัดการกันเองตามระบบจารีต รัฐบาลไทย
ได้ให้องค์การเอกชนตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลและให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมาย
ในพืน้ ทีพ่ กั พิงแก่ผหู้ นีภยั ฯ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิหรือตกเป็นผูต้ อ้ งหา
ในคดีต่าง ๆ
องค์กรภาคประชาสังคมให้ข้อมูลว่านอกจากผู้หนีภัยการสู้รบ
ในพื้นที่พักพิงแล้ว ยังมีผู้ลี้ภัยอื่น ๆ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ในขณะที่ ป ระเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ฎหมายหรื อ มาตรการ
ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัยแต่จะให้ความช่วยเหลือ
ตามหลั ก มนุ ษ ยธรรมเป็ น กรณี ๆ ไปผู ้ ลี้ ภั ย บางคนได้ รั บ
สถานภาพเป็นผู้ที่อยู่ในความห่วงใย (Person of Concern –
POC) ของ UNHCR จะได้รับเงินช่วยเหลือในการด�ำรงชีวิต
เป็ น รายเดื อ น แต่ ช าวโรฮิ น จาไม่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จาก
UNHCR โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด นอกจากนี้ คนต่างด้าว
บางสั ญ ชาติ มั ก ถู ก จั บ กุ ม ในข้ อ หาเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย
ซึ่ ง บางกลุ ่ ม อาจเข้ า ข่ า ยเป็ น ผู ้ ลี้ ภั ย เช่ น ชาวปากี ส ถาน
กลุ่มอะห์มะดิยะห์ ชาวทมิฬศรีลังกา และชาวโรฮินจา
ในด้านการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข รัฐบาลไทยอนุญาตให้
องค์การเอกชนเข้ามาให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่พักพิง
ชัว่ คราว เช่น Aide Medical International และ International
Organization for Migration (IOM) แต่ในกรณีที่เกินขีด
ความสามารถของศูนย์พักพิงชั่วคราว ศูนย์ฯ สามารถส่งต่อ
ผู้ป่วยออกมารับการรักษาพยาบาลที่สถานบริการของรัฐได้
ไม่ว่าผู้ป่วยนั้นจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความช่วยเหลือในกรณี
ที่เกิดโรคระบาดในศูนย์พักพิงฯ และเกินขีดความสามารถ
ขององค์การเอกชนที่ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงฯ ที่จะควบคุม
และแก้ไขปัญหาได้

๒๗๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๙, ๑๐๑ และ ๑๑๕ และพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ และ ๔๔
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บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

ส�ำหรับบุคคลที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือความเกี่ยวพันกับ
ประเทศอื่นใดได้ รัฐได้ท�ำการส�ำรวจและขึ้นทะเบียนบุคคลกลุ่มนี้
เพื่อพิจารณาให้สัญชาติไทยตามยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๔๘ โดยที่
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับเด็กไร้รากเหง้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปี ๒๕๔๘
โดยก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการสถานสงเคราะห์ด�ำเนินการของแปลง
สัญชาติให้เด็กไร้รากเหง้าที่ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของ
สถานสงเคราะห์นั้นเกินกว่า ๑๐ ปีแทนเด็กได้

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

>> สิทธิการศึกษา
รั ฐ บาลมี น โยบายให้ เ ด็ ก ที่ มี ป ั ญ หาสถานะทางทะเบี ย นราษฎรเข้ า เรี ย น
ในสถานศึ ก ษาของรั ฐ ได้ ทั้ ง หมด โดยในส่ ว นของศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
มีการจัดการศึกษาแก่ผู้หนีภัยการสู้รบ โดยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาด้านอาชีพ
และเป็นระบบการศึกษาที่จัดขึ้นในค่ายโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ได้รับการรับรองจาก
หน่ ว ยงานไทย โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากระบบการศึ ก ษาภายนอก
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาต่ อ ของเด็ ก ผู ้ ห นี ภั ย ฯทั้ ง นี้ แม้ ว ่ า รั ฐ บาล
จะมีนโยบายการประกันการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) แต่เด็ก
ผู้หนีภัยในเมืองยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาได้
>> สิทธิในที่ดิน ที่ท�ำกิน และที่อยู่อาศัย
กลุม่ ชาติพนั ธุม์ กั ได้รบั ผลกระทบจากพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ ใ ห้ รั ฐ สามารถก� ำ หนดพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมเป็ น เขต
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ด้ แ ละห้ า มบุ ค คลเข้ า ไปครอบครองที่ ดิ น หรื อ
ท� ำ ประโยชน์ นอกจากนั้ น แม้ ว ่ า คณะรั ฐ มนตรี จ ะเคยมี ม ติ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่ เ กิ ด จากการประกาศเขตพื้ น ที่ ป ่ า อนุ รั ก ษ์ ทั บ ซ้ อ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย /
ท�ำกินของประชาชน โดยให้มีการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน
ในบริเวณนั้นก่อน หากพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่อาศัย/ท�ำกินมาก่อน
และไม่ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ ให้ ห น่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกเอกสารเพื่ อ ให้ ร าษฎรอยู ่ อ าศั ย /ท� ำ กิ น ต่ อ ไปได้
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ ให้เคลื่อนย้ายราษฎร
ออกจากบริ เ วณนั้ น โดยให้ ห น่ ว ยงานหาพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมรองรั บ
การเคลื่อนย้ายต่อไป๒๗๖ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายกรณีได้สะท้อน
ว่าแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรียังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีความขัดแย้งเกี่ยวข้อง
กั บ ที่ ดิ น ที่ ท� ำ กิ น และที่ อ ยู ่ อ าศั ย อั น เนื่ อ งมาจากลั ก ษณะการใช้
กฎหมายข้างต้น ๕๐ ค�ำร้อง โดยครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ จังหวัด
และคิดเป็นจ�ำนวนที่ดิน ซึ่งมีการเรียกคืนหรือด�ำเนินการปลูกป่า
เป็นพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนกรณีของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัย
อยู่บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
จ�ำนวน ๘๔ ราย ได้ท�ำหนังสือร้องแจ้งต่อ กสม. นั้น ต่อมา กสม. ได้
เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หลายประการ อาทิ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช
ควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ที่ มี ก ารเข้ า
ผลั ก ดั น รื้ อ ถอนและการเผาท� ำ ลายทรั พ ย์ สิ น ของชาวกะเหรี่ ย ง
และยุ ติ ก ารด� ำ เนิ น การจั บ กุ ม ข่ ม ขู ่ คุ ก คาม ให้ ด� ำ เนิ น การตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แนวนโยบายในการฟื ้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต
ชาวกะเหรี่ ย ง ให้ มี ก ารส� ำ รวจการถื อ ครองที่ ดิ น ท� ำ กิ น ของ
กลุ ่ ม ชาวกะเหรี่ ย งบ้ า นบางกลอยบนและบ้ า นใจแผ่ น ดิ น ตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๑ และผ่ อ นผั น

ให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวกลับเข้าไปท�ำกินในที่ดินเดิมจนกว่า
การแก้ไขปัญหาจะได้ข้อยุติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเยียวยา
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนและเผาท�ำลายทรัพย์สิน
ตลอดจนให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การตามแนวนโยบายในการฟื ้ น ฟู วิ ถี
ชี วิ ต ชาวกะเหรี่ ย ง และให้ ก รมการปกครองเร่ ง รั ด การส� ำ รวจ
และให้สัญชาติไทยแก่กะเหรี่ยงกลุ่มนี้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล มักตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลส่วนใหญ่และไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน แม้ว่าจะได้อาศัยอยู่
ทีใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ มานานแล้ว ทีด่ นิ ทีช่ าวเลอาศัยอยูม่ กั เป็นของหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชน จึงมักถูกขับไล่ออกจากที่ดินหรือถูกฟ้องร้อง
เรือ่ งการบุกรุกที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วท�ำให้เอกชน
ต้ อ งการพั ฒ นาที่ ดิ น ชายฝั ่ ง ทะเลเป็ น ท่ า เที ย บเรื อ โรงแรม
หรือรีสอร์ท ชุมชนชาวเลจึงเหลือพื้นที่ในการอยู่อาศัยน้อยลง
หลายครอบครัวต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ท�ำให้เกิดความแออัด
นอกจากนี้ สถานที่ประกอบพิธีกรรมและสุสานของชาวเลมักอยู่ที่
บริเวณชายหาด เมือ่ รัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จึงท�ำให้เกิด
การบุกรุกทีส่ สุ านและทีป่ ระกอบพิธกี รรมของชาวเลด้วย การขยาย
เขตอนุรกั ษ์ทางทะเลและการขยายตัวของพืน้ ทีเ่ อกชนอันเนือ่ งมาจาก
การท่องเทีย่ วท�ำให้ชาวเลมีพนื้ ทีใ่ นการท�ำประมงตามวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
น้ อ ยลง ชาวเลซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ย ากจนอยู ่ แ ล้ ว ต้ อ งประสบปั ญ หา
ถูกยึดเรือและถูกจับหรือเสียค่าปรับ อุปกรณ์จับปลาของชาวเล
ยังถูกท�ำลายโดยนักท่องเที่ยวและนักด�ำน�้ำซึ่งมองว่าชาวเลท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชนไม่สามารถท�ำงาน
รับจ้างที่ได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายได้ จึงถูกนายทุน
ชักชวนไปท�ำประมงในเขตพม่าซึ่งผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตราย
จากการใช้ระเบิดจับปลา นอกจากนี้ ชาวเลยังมีความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรค “น�ำ้ หนีบ” หรือการด�ำน�ำ้ ลึกและขึน้ จากน�ำ้ เร็วโดยร่างกาย
ปรับตัวไม่ทัน ท�ำให้เป็นอัมพาต บางรายต้องเสียชีวิตตั้งแต่อายุยัง
ไม่มาก ท�ำให้ครอบครัวเดือดร้อนขาดผู้เลี้ยงดู

๒๗๖ เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดูได้ที่ www.dnp.go.th/watershed/gov2.htm#4
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ เห็ น ชอบ
หลักการ “แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล” และมติเมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบหลักการ “แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิต
กะเหรี่ ย ง” ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น การด้ า นความมั่ น คง
ในที่ อ ยู ่ อ าศั ย การประกอบอาชี พ ตามวิ ถี ชี วิ ต แบบดั้ ง เดิ ม ได้
การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสาธารณสุ ข การแก้ ป ั ญ หาสั ญ ชาติ และ
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา รวมถึ ง การจั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน ซึ่ ง จากการติ ด ตามการ
ด� ำ เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า ว กสม. พบว่ า
หน่ ว ยงานระดั บ ท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง เช่น การรวบรวม

องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะพื้ น บ้ า นและวิ ถี ชี วิ ต แบบดั้ ง เดิ ม
และการส่ ง เสริ ม การฟื ้ น ฟู ป ระเพณี ดั้ ง เดิ ม เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้
ในบางพื้นที่มีการเพิ่มสาระเรื่องอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ของโรงเรี ย น ในส่ ว นของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ที่ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชาวเล
ในด้านอื่น ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษาและอาชีพ นอกจากนี้
ยั ง มี พั ฒ นาหนั ง สื อ ทั ก ษะวั ฒ นธรรมของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ เ พื่ อ
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ถี วั ฒ นธรรมของชาวเล
เพื่อลดปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
ถึงสภาพปัญหาดังกล่าวที่ยังเกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้ว อาจกล่าวได้
ว่ายังขาดผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่ชัดเจนหรือยั่งยืน

๔ การประเมินสถานการณ์
ในการประเมินสถานการณ์ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้รัฐและไร้สัญชาติ เห็นว่าควรมีข้อเสนอ
ในการด�ำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

>> ด้านสิทธิการมีสถานะบุคคลทางกฎหมาย
การแก้ไขปัญหาสถานะของบุคคล การรับรองสัญชาติว่าเป็น
ประชาชนไทยมีความก้าวหน้าเป็นอันมาก กสม. พบว่า กลุ่ม
ชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้รับสัญชาติไทย และได้รับการรับรองสิทธิ
พลเมืองโดยการออกบัตรประจ�ำตัวให้ เกิดความตื่นตัวของหน่วย
งานระดับท้องถิ่น ท�ำให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิ
ในการท�ำงาน แต่ในภาพรวมของการด�ำเนินงาน กสม. พบว่า การ
ด�ำเนินการยังมีความล่าช้าและมีปญ
ั หาอุปสรรคหลายประการ อาทิ

•

ปัญหาการสือ่ สารและการเข้าถึงการสือ่ สารเนือ่ งจากอุปสรรค
ในด้านการเข้าใจภาษาไทยของกลุ่มชาติพันธ์ุ

•

การปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีร่ ะดับอ�ำเภอมีมาตรฐานการปฏิบตั ติ าม
ระเบียบทีแ่ ตกต่างกัน บางแห่งให้ความเชือ่ ถือเฉพาะแต่เจ้าหน้าทีร่ ฐั
เช่น ก�ำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในการเป็นพยานรับรองข้อเท็จจริงของ
ชาวบ้านผู้ยื่นค�ำร้องเท่านั้น ในบางพื้นที่ มีการเรียกพยานเอกสาร
เพิม่ เติม เช่น ก�ำหนดว่าจะต้องมีทะเบียนส�ำรวจบัญชีบคุ คลในบ้าน
ของกรมประชาสงเคราะห์ (ทร.ชข.) เป็นเอกสารแนบมาด้วย
ท�ำให้เกิดกระบวนการจัดท�ำ ทร.ชข. ฉบับที่อ้างว่าส�ำรวจเมื่อปี
๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ ซึง่ เป็นเอกสารทีใ่ นระเบียบยอมรับ โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
รายหัวในอัตราต่าง ๆ กัน ซึ่งอาจใช้เป็นช่องทางการเอื้อประโยชน์
ให้คนบางกลุม่ โดยไม่สจุ ริต หรือท�ำให้ประชาชนมีความยากล�ำบาก

ในการเข้าถึงสิทธิ ต้องเสียเงินมากขึ้น หรือบางรายถูกปฏิเสธ
สิทธิตงั้ แต่การรับค�ำร้องหรือการไม่มลี ายเซ็นผูใ้ หญ่บา้ นรับรอง

•

หลายแห่งพบว่า อาจมีการก�ำหนดนโยบายการท�ำงาน
ในระดับพื้นที่ที่อาจไม่สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น การใช้การลงรายการสัญชาติไทยเป็นเงื่อนไข
ของการปราบปรามยาเสพติ ด โดยปฏิ เ สธการรั บ ค� ำ ร้ อ ง
ของครอบครัวผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติด และไม่อนุมตั ลิ งรายการ
สั ญ ชาติ ไ ทยให้ โดยปฏิ เ สธการรั บ ค� ำ ร้ อ งของครอบครั ว
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่อนุมัติลงรายการสัญชาติไทย
ให้ทั้งครอบครัว แม้ว่าบุตรที่ยังเป็นเด็กนักเรียนจะไม่เกี่ยวข้อง
ด้วยก็ตาม เป็นต้น

ในระหว่างด�ำเนินการรอรับรองสถานะ บุคคลเหล่านี้จะได้
รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษา การท�ำงาน
และการสาธารณสุ ข แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ก็ ยั ง พบข้ อ จ� ำ กั ด ใน
การได้รับบริการจากรัฐ ทั้งด้านการศึกษาและการบริการ
สาธารณสุข รวมทัง้ ข้อจ�ำกัดของเสรีภาพในการเดินทางส�ำหรับ
บุคคลที่ยังไม่มีสถานะบุคคลทางกฎหมายที่จะต้องขออนุญาต
เดินทางออกนอกพื้นที่ที่ก�ำหนด
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>> ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ลี้ภัย/ผู้หนีภัยจากการสู้รบ

• อนึง่ กสม. ยังพบว่า มีบคุ คลกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ไี่ ม่สามารถขอพิสจู น์

ตนตามระเบียบกฎหมายสัญชาติของรัฐไทยได้ จึงตกอยู่ในฐานะ
เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแม้ว่าจะเกิดในประเทศไทย
โดยเหตุที่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐไทย คือ พระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ มาตรา ๗ ทวิ บัญญัติ
ว่า “ผูเ้ กิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย” และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง”และท�ำให้
บุคคลนั้นไม่มีรัฐใดยอมรับว่าเป็นพลเมืองของตน ขาดความมั่นคง
ในการด�ำรงชีวติ หากถูกจับกุมก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศไทย
ทันที บ่อยครัง้ ทีบ่ คุ คลกลุม่ นีถ้ กู ข้อกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรแผ่นดิน
อย่างไม่รู้ ตัวเช่น การสร้างปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
การท�ำลายทรัพยากรและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ บางครั้ง
เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั กดขีร่ ดี ไถอยูเ่ ป็นประจ�ำ บางรายถูกฆ่า
ตัดตอนล้มหายตากจากไป

• กสม. เห็นว่า โดยเหตุที่กระบวนการพิจารณาลงรายการ

สัญชาติไทยตามระเบียบใหม่ โดยหลักแล้วสิ้นสุดที่ระดับอ�ำเภอ
ท�ำให้อ�ำนาจในการก�ำหนดแผนการท�ำงานในเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ที่
นายอ�ำเภอ ดังนัน้ การสนับสนุนให้นายอ�ำเภอให้ความส�ำคัญแก่เรือ่ ง
ดังกล่าว ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และท�ำให้กระบวนการ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใส มีประสิทธิภาพเกิดการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น องค์กรเอกชน เพื่อลดความล่าช้า
และอ�ำนวยให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับ
>> ด้านสิทธิทางการเมือง
กสม. ได้ เ คยมี ข ้ อ เสนอให้ รั ฐ บาลพิ จ ารณาทบทวนให้ ผู ้ ที่ เ ป็ น
คนไทยโดยการแปลงสัญชาติซง่ึ อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยมานานแล้ว
สามารถมี ส ่ ว นร่ ว มในการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ใ นบางกรณี
หากไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
>> ด้านสิทธิการศึกษา
กสม. พบว่า ยังมีกลุ่มเด็กที่มีปัญหาสถานะบุคคลประสบปัญหา
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณราย
หัวจากรัฐ และเห็นว่ารัฐควรส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ภาษาถิ่น
ในการเรียนการสอนด้วย
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กสม. เห็ น ว่ า แม้ รั ฐ บาลไทยจะไม่ ไ ด้ เ ข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญา
ว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย จึงควรมีกลไกในการคัดกรองผู้ลี้ภัยออก
จากผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยทั่วไป เพื่อประกันว่าบุคคลเหล่าที่
เป็ น ผู ้ ลี้ ภั ย จริ ง จะไม่ ถู ก ส่ ง กลั บ ไปยั ง ประเทศต้ น ทางที่ อ าจ
เป็นอันตรายได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีของผู้หนีภัยการสู้รบตาม
แนวชายแดนไทย - เมี ย นมา จะมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
พิ จ ารณาสถานภาพผู ้ ลี้ ภั ย ระดั บ จั ง หวั ด (PAB) ในจั ง หวั ด ที่ มี
ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวของผู ้ ห นี ภั ย เพื่ อ เป็ น กลไกในการคั ด กรอง
ผู ้ ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น ผู ้ ลี้ ภั ย แต่ ก ารด� ำ เนิ น การของคณะกรรมการ
ดังกล่าวค่อนข้างล่าช้า ท�ำให้มีผู้แสวงหาที่พักพิงที่รอการพิจารณา
สถานภาพมากถึง ๕๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ คน
>> ด้านสิทธิในที่ดิน ที่ท�ำกิน และที่อยู่อาศัย
กสม. พบว่า การประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับทีอ่ ยูอ่ าศัย
และที่ท�ำกินของประชาชน เป็นปัญหาที่มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน หลายกรณีไม่ได้คำ� นึงถึงข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนอาศัยใน
พืน้ ทีด่ งั กล่าวมาก่อน ท�ำให้ประชาชนเหล่านัน้ กลายเป็นผูบ้ กุ รุกป่า
และได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ ไม่มี
ที่ ดิ น ท� ำ กิ น มี ก ารด� ำ เนิ น คดี กั บ ประชาชนที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในพื้ น ที่
ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งทาง
อาญาและทางแพ่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์
ค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับป่า ทะเล
และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรัฐควรให้ความส�ำคัญและประกัน
สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น และของชาติ และมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประกันไว้ตามรัฐธรรมนูญ
>> การพัฒนา ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนแม่บทการพัฒนาในพื้นที่สูง สถานะบุคคล
ของชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย การผลักดันการปฏิรูปกฎหมาย
นโยบาย ค�ำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์ุ ตลอด
จนปัญหาในการน�ำนโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เพื่อน�ำไปสู่การยกเลิกข้อสงวนใน CERD และให้เป็นไปตามค�ำมั่น
โดยสมัครใจที่รัฐบาลได้ให้ไว้ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติในกระบวนการ UPR ตลอดจนให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำรงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ รัฐบาลควรน�ำ
(ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาชาติ พั น ธุ ์ แ ละชนเผ่ า พื้ น เมื อ งแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เเละ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้นมาพิจารณา
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“โปรดฟังอีกครั้ง !!! จนท. รัฐ ทุกหน่วยงาน “รับสินบน ทุจริต“ โทษขั้นประหารชีวิต” (BY : ROBINHOOD) เข้าถึงได้จาก
http://zonenewss.blogspot.com/2015/07/10-2015.html
คณะท�ำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เรียกร้องทุกฝ่ายยุติวงจรความรุนแรง ใช้สันติวิธีแก้ปัญหา เข้าถึงได้จาก http://deepsouthwatch.org/node/7102
“แก้ผงั เมือง ๕๑ จังหวัด ปลายปี ๕๘ เสร็จ เอือ้ ตัง้ โรงงานขนาดใหญ่เพิม่ อีกเพียบ” เข้าถึงได้จากhttp://www.greennewstv.com
“ชาวปทุมธานีร่วมลงชื่อคัดค้านโรงไฟฟ้าบ่อขยะ” เข้าถึงได้จาก http://www.rangsitcity.com
โครงการอาสาพัฒนาสาธารณสุขชุมชน เข้าถึงได้จาก http://www.hs.crru.ac.th/hs2015/hs2014/file/
slide/2555-08-23/pages/image/imagepage14.html
“การยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานต่อนายจ้าง ครอบคลุมถึงลูกจ้างรับเหมาค่าแรง หรือไม่ อย่างไร” เข้าถึงได้จาก
http://www.thanaiphorn.com/content.php?type=2&id=273
“สังคมผู้สูงอายุ ความเสี่ยงของประเทศไทย” เข้าถึงได้จาก http://news.muslimthaipost.com/news/25191
“RM3000 Fine For Threatening Murder” เข้าถึงได้จาก http://asklegal.my/p/rm๓๐๐๐-fine-for-threatening-murder
อบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึง
ได้จาก http://www.cfbt.or.th/khonkaen/gallery/detail/3641
แผนงานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กของอาเซียน เข้าถึงได้จาก http://www.aseanthai.net/ewt_
news.php?nid=3960&filename=index
“รัฐจ่าย ๔๐๐ บาท/เดือนอุดหนุนเด็กแรกเกิด น�ำร่อง ต.ค. ๕๘ -ก.ย. ๕๙” เข้าถึงได้จาก http://news.thaipbs.or.th/content/77
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“ชะตากรรมของเด็กผู้ลี้ภัย ความใฝ่ฝัน การศึกษาเเละสิทธิที่หายไปจากสังคม” เข้าถึงได้จาก http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1431184294
“ชนเผ่าซาไก ทางภาคใต้ของไทย” เข้าถึงได้จาก https://picpost.postjung.com/146586.html
ช่วยผู้เฒ่าคนชายขอบ ไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th
“อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination – ICERD)” เข้าถึงได้จาก https://pawanrat078.wordpress.com
“Human Right Day ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗” เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07/2014/12/10/entry-3
“๑๐ อันดับ เหตุบ้านการเมืองใหญ่ ปี ๒๕๕๘” เข้าถึงได้จาก http://news.mthai.com/webmaster-talk/474833.html
“ชาวบ้าน ๑๒ จังหวัดร้องนายกฯ ยุติเหมืองแร่ ขอตรวจสุขภาพ ชดใช้-เยียวยาค่าเสียหาย” เข้าถึงได้จาก http://www.
manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000107144
“Thailand unaffected by Tier ๓ ranking in Trafficking in Persons Report” เข้าถึงได้จาก http://www.thaivisa.
com/forum/topic/857411-thailand-unaffected-by-tier-๓-ranking-in-trafficking-in-persons-report/
“ควบคุมตัวนักศึกษา-นักกิจกรรมกว่า ๓๐ คน หลังจัดกิจกรรม ๑ ปี รปห. ๒๒ พ.ค. หน้าหอศิลป์กทม.” เข้าถึงได้จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1432297983
“จ�ำเลยคดีส่องโกงราชภักดิ์ขอสู้คดี อ้างประกาศ/ค�ำสั่ง คสช. ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย” เข้าถึงได้จาก http://www.
tlhr๒๐๑๔.com/th/?p=3649
เพราะท�ำผิดร้ายแรง ซ�้ำซากเกินจะอภัย!!! “นิด้าโพล”ชี้คนส่วนใหญ่เห็นควรมีโทษประหารชีวิตอย่าได้ลดหย่อน คนท�ำผิดส่วน
ใหญ่มักไม่หลาบจ�ำ เข้าถึงได้จาก http://www.tnews.co.th/contents/220252
“โทษประหารชีวิต โดย วีรพงษ์ รามางกูร” เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/category/columnists/วีรพงษ์-รา
มางกูร/page/4
“Concerns for transgender woman sent to male prison” เข้าถึงได้จาก http://metro.co.uk/2016/06/06/
concerns-for-transgender-woman-sent-to-male-prison-5926986/
อ้าง ‘ม.๔๔-พ.ร.บ.ชุมนุม’ ขูช่ าวบ้านบ�ำเหน็จณรงค์ ไม่ถอด ‘เสือ้ ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน’ ไม่ให้รว่ มประชุม-งดแสดงความเห็นต้าน
เข้าถึงได้จาก http://www.citizenthaipbs.net/node/๖๗๘๐
“ประเภทไม้ผลัดใบ” http://pirun.ku.ac.th
“เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าอุทยานสิรินาถ จ.ภูเก็ต ตัดโค่นยางพารากว่า ๘๐ ไร่” เข้าถึงได้จาก http://www.manager.
co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000104418&Html=1&TabID=2&
“การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๘” เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com
“ข้อสอบ Pre O-NET ป.๖ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๕” เข้าถึงได้จาก http://campus.sanook.com/1370934/
“๑๐ รับตรง ม.ดัง ปี ๕๙ ใช้คะแนน ๙ วิชาสามัญ” เข้าถึงได้จาก http://www.theactkk.net/home/homene1/DetailsNews.asp?TID=6290
“วันแรงงานยื่นขอปรับขึ้นค่าจ้าง -ให้สัตยาบันILO ต่อนายก” เข้าถึงได้จาก http://voicelabour.org
“วันแรงงานยื่นขอปรับขึ้นค่าจ้าง -ให้สัตยาบันILO ต่อนายก” เข้าถึงได้จาก http://voicelabour.org
“เตรียมยกเลิกค่าแรงขั้นต�่ำ ๓๐๐ บาททั่วประเทศ เริ่มปี ๒๕๕๙” เข้าถึงได้จาก http://www.chaoprayanews.com
“Goal ๑ : No poverty เป้าหมายที่ ๑ : ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ” เข้าถึงได้จาก https://twitter.com/unthailand/status/663528361688350720
ชะตากรรมของเด็กผู้ลี้ภัย ความใฝ่ฝัน การศึกษาเเละสิทธิที่หายไปจากสังคม เข้าถึงได้จาก http://www.prachachat.net/
news_detail.php?newsid=1430184294
“‘๓ อ.’ ดูแลผู้สูงอายุใจสดใสกายแข็งแรง” เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th
พม.ลุยสร้างความเท่าเทียมทางสังคม หวังคนด้อยโอกาสเข้าถึง เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/
content/444759
“กลุ่มชาติพันธุ์” เข้าถึงได้จาก https://padungkait123.wordpress.com/fee-style/กลุ่มชาติพันธุ์/
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“จดหมาย จากชนเผ่าถึงลูกพระยา” เข้าถึงได้จาก http://tribalcenter.blogspot.com/2010/05/blog-post2144.html
“กรุงเทพธุรกิจ” เข้าถึงได้จาก http://daily.bangkokbiznews.com/gallery/20120330
“File:Democracy monument.jpg” เข้าถึงได้จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democracy_
monument.jpg
“การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท” เข้าถึงได้จาก https://www.cctvbangkok.com/15-บทความกล้องวงจรปิด/
“อธิบดีราชทัณฑ์เผยมีนักโทษคดีทางเพศติดคุกนับหมื่นคน ชี้เพื่อนผู้ต้องขังรังเกียจ” เข้าถึงได้จาก http://talk.ict.
in.th/63279
พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๕๘ บังคับใช้อีก ๑๘๐ วันหลังจากวัน
ประกาศ เข้าถึงได้จาก http://www.thanaiphorn.com/content.php?type=4&id=313
“ฝากขังครั้งที่ ๒ หนุ่มเชียงใหม่ปลอมเฟซบุ๊คหมิ่น ๑๑๒” เข้าถึงได้จาก https://tlhr2014.wordpress.
com/2016/01/04/2nd-round-detention-fake-fb-112/
“เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและทหาร แถลงข่าวการจับกุมยาบ้า ๕๐๐,๐๐๐ แสนเม็ด พร้อมจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันปล้นงาช้าง” เข้า
ถึงได้จาก http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5812210010001
“สถานีต�ำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ แถลงข่าวการจับกุม ๖ ผู้ต้องหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ภายในซอยวิทยุการบิน”
เข้าถึงได้จาก http://prakannews.com
“เปิดโครงสร้าง “ศาลทหาร” เมื่อต้องพิจารณาคดีพลเรือน” เข้าถึงได้จาก http://news.thaipbs.or.th/content/3353
“ศาลทหารสั่งปล่อยตัวกลุ่ม”พลเมืองโต้กลับ” อัยการนัดฟังค�ำสั่งฟ้องหรือไม่ ๒๗ มี.ค.นี้” เข้าถึงได้จาก http://www.
prachachat.net/news_detail.php?newsid=1426516704
“Il carcere: quali diritti, quale tutela, quale giustizia?” เข้าถึงได้จาก http://www.lavocedelgattopardo.com/
il-carcere-quali-diritti-quale-tutela-quale-giustizia/
“วิจารณ์หนังสือ : คู่มือต่อต้านการทรมาน: คู่มือส�ำหรับผู้พิพากษาและอัยการที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง” เข้า
ถึงได้จาก https://thamaaya.wordpress.com/2015/06/04/วิจารย์หนังสือ-คู่มือต/
“รายงานสรุป ‘๑ ปี กับการใช้กลไกทางกฎหมาย’ กรณีการหายตัวของ ‘บิลลี’่ ” เข้าถึงได้จาก http://www.citizenthaipbs.net/
node/5223
“โทษประหารชีวิต โดย วีรพงษ์ รามางกูร” เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/category/columnists/
วีรพงษ์-รามางกูร/page/4
“เรือนจ�ำเดนตาย!!เปิดภาพ “คุกบางขวาง” แดนประหารที่เหล่า “นักโทษ” สั่นกลัวไปถึงกระดูกด�ำ” เข้าถึงได้จาก http://
newsupdate.sayhibeauty.com/2016/02/blog-post_832.html
“ค�ำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหาร” เข้าถึงได้จาก http://yuthbk.blogspot.com/
ไขข้อข้องใจยังมี”โทษประหารชีวิต”หรือไม่???!!! ท�ำไมคนชั่วต้องได้โอกาส ... มาท�ำร้ายคนบริสุทธิ์อีก!!! เข้าถึงได้จาก
http://www.tnews.co.th/contents/220280
“โปรดฟังอีกครั้ง !!! จนท. รัฐ ทุกหน่วยงาน “รับสินบน ทุจริต“ โทษขั้นประหารชีวิต” (BY : ROBINHOOD) เข้าถึงได้จาก
http://zonenewss.blogspot.com/2015/07/10-2015.html
“หลากเสียงของผู้ปกป้องฐานทรัพยากร ต่อ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘” เข้าถึงได้จาก http://sapa.thaipbs.
or.th/index.php/activity/clusterNews/6
นศ.ม.บูรพา งดกิจกรรม “บางแสนรามา” แจงมีหนังบางเรื่องเสี่ยงต่อ “ความมั่นคงของชาติ” เข้าถึงได้จาก http://m.
matichon.co.th/readnews.php?newsid=1429794859
“งานสะดุด! จนท.เข้าเบรคกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาจัดงานเสวนาใน มธ. โดยขอให้เปลี่ยนหัวข้อ จึงจะอนุญาตให้จัดได้”
เข้าถึงได้จาก https://twitter.com/anuthee/status/650521474411855872
“เจ้าหน้าที่อ้าง ‘ม.๔๔’ ห้ามนิสิต-กลุ่มลูกชาวบ้าน ม.บูรพา จัดคุย ‘ม.นอกระบบ’ ในมหา’ลัย” เข้าถึงได้จาก http://
www.citizenthaipbs.net/node/5167
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“เลื่อนไม่มีก�ำหนด! เสวนาผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินรัฐมอญ เหตุฝ่ายบ้านเมืองไม่ให้จัด” เข้าถึงได้จาก http://www.
citizenthaipbs.net/node/6523
“สั่งจองลอตเตอรี่ ATM กรุงไทยห่วย! ผู้ค้ารายย่อยวังสะพุงปิดถนนประท้วง” เข้าถึงได้จาก http://www.manager.
co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000122837&Html=1&TabID=3&
“ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐” เข้าถึงได้จาก http://region4.prd.go.th/
ewt_news.php?nid=72918&filename=index
“คนร้ายป่วนพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา แขวนป้ายผ้าวางระเบิดจริง-ปลอม ๕ จุด” เข้าถึงได้จาก http://www.southinsider.com/main/content.php?page=sub&category=15&id=3854
“เหยื่อเด็กจากความไม่สงบชายแดนใต้” เข้าถึงได้จาก http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5301
“ทนายความปัตตานีชี้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอทารกทายาทผู้ต้องสงสัย เข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็ก” เข้าถึงได้จาก http://www.
manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000129462&Html=1&TabID=1&
คณะท�ำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เรียกร้องทุกฝ่ายยุติวงจรความรุนแรง ใช้สันติวิธีแก้ปัญหา เข้าถึงได้จาก http://deepsouthwatch.org/node/7102
“สันติภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” เข้าถึงได้จาก http://nurhayara.blogspot.com/
“เครือข่ายผู้หญิง จชต. เรียกร้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติ” เข้าถึงได้จาก http://www.deepsouthwatch.
org/en/node/7837
“กลุ่มพลังมวลชนสตรี เด็ก เยาวชนชายแดนภาคใต้กว่าพันคน รณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ และประกาศเจตนารมณ์
๔ ข้อเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย” เข้าถึงได้จาก http://psu10725.com/2558/?p=1307
“แก้ผงั เมือง ๕๑ จังหวัด ปลายปี ๕๘ เสร็จ เอือ้ ตัง้ โรงงานขนาดใหญ่เพิม่ อีกเพียบ” เข้าถึงได้จากhttp://www.greennewstv.com
“บรรทัดฐานใหม่สิทธิชุมชน! ศาลรับฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตใช้ป่าท�ำเหมืองแร่หินที่ดงมะไฟ” เข้าถึงได้จาก http://www.
citizenthaipbs.net/node/4972
“ป่าชุมชนกับสังคมไทย” เข้าถึงได้จาก http://www.recoftc.org
“โรงไฟฟ้าชีวมวล สัญญาณพลังงานในอนาคต” เข้าถึงได้จาก http://www.tgcontrol.com
“ต้านโรงไฟฟ้าขยะ ป่าเหียงลุกฮือ แจกใบปลิวซัดผู้น�ำ-บ.เตรียมลงพื้นที่” เข้าถึงได้จาก http://www.lannapost.
net/2015/03/blog-post_15.html
“เปิดอีก 12 เหมืองทองค�ำ” เข้าถึงได้จาก http://www.citizenthaipbs.net/node/6613
“ชาวปทุมธานีร่วมลงชื่อคัดค้านโรงไฟฟ้าบ่อขยะ” เข้าถึงได้จาก http://www.rangsitcity.com
“ชาวบ้านยืน่ เดดไลน์ ๑๕ วัน แก้ปญั หาเหมืองทอง ประกาศไม่คบื มาอีกรอบ” เข้าถึงได้จาก http://www.greennewstv.com
“สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมในมุมมองของข้าพเจ้า” เข้าถึงได้จาก https://greenscape๐670.wordpress.com/2015/07/
“ฐานข้อมูล - ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)” เข้าถึงได้จาก http://www.tcijthai.com
“ชาวบ้าน ๑๒ จังหวัดยื่นนายกฯ ยกเลิกร่างประกาศเหมืองทองค�ำ” เข้าถึงได้จาก http://www.tnamcot.com/
content/289031
“รวมตัวต้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก” เข้าถึงได้จากhttp://www.phitsanulokhotnews.
com/2015/08/31/73510
“๒๕๕๘ ปีแห่งการรักษา-ปกป้อง-ทวงคืน ป่าอนุรักษ์ผืนสุดท้ายของแผ่นดิน : เชือดเหลือบสูบทรัพยากรชาติ” เข้าถึงได้
จาก http://www.thairath.co.th/content/472137
“การศึกษา” เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/a/muk.ac.th/504ngan-na/kar-suksa
“สสค.เล็งวิจยั ต้นทุนแห่ง ‘โอกาส’ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของเด็กขาดโอกาส” เข้าถึงได้จาก http://www.qlf.or.th/Home/
Contents/172
โครงการอาสาพัฒนาสาธารณสุขชุมชน เข้าถึงได้จาก http://www.hs.crru.ac.th/hs2015/hs2014/file/
slide/2555-08-23/pages/image/imagepage14.html
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“สปช. หนุนตั้งสภาประกันสุขภาพฯ ไม่รวมสามกองทุน ย�้ำเก็บร่วมจ่าย” เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=1437902587
“ความเหลื่อมล�้ำของประกันสุขภาพที่รอการแก้ไข” เข้าถึงได้จาก https://publichealthonline.wordpress.com
“อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙” เข้าถึงได้จาก http://www.hotline.in.th
“วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์” เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th
“คนไร้สถานะ ๒ แสนเคว้ง ไม่ได้รับสิทธิรักษา หลังสปสช.ตรวจพบไม่มีสัญชาติไทย แถม สธ.ยังไม่รับเข้ากองทุนคืนสิทธิ”
เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/news_detail.php?id=1541
“ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ : ปฏิรปู แรงงานได้ประโยชน์อย่างไร?!” เข้าถึงได้จาก http://news.mthai.com/politics-news/
447899.html
“คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: ปฏิรูปการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนจะไปทางไหนดี” เข้าถึงได้จาก https://www.
hfocus.org/content/2012/04/55
“‘หลุมพรางนายจ้าง’ กับการเลิกจ้าง ‘สหภาพแรงงาน’ ที่ไม่เป็นธรรมโดยถูกกฎหมาย” เข้าถึงได้จาก http://www.
thanaiphorn.com/content.php?type=2&id=213
“การยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานต่อนายจ้าง ครอบคลุมถึงลูกจ้างรับเหมาค่าแรง หรือไม่ อย่างไร” เข้าถึงได้จาก
http://www.thanaiphorn.com/content.php?type=2&id=273
“วันแรงงานกับค่าแรงวันละ ๓๖๐ บาท” เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/2015/05/01/
entry-1
“อัพเดทสิทธิผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ ประกันสังคม ที่ผู้ใช้สิทธิต้องรู้” เข้าถึงได้จาก https://board.postjung.
com/972995.html
“ทีดีอาร์ไอแนะรัฐขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ” เข้าถึงได้จาก https://economic.kachon.com/73590
“โฆษกแรงงานเผยค่าแรงขั้นต�่ำน�ำเข้า ครม.สัปดาห์หน้าเพิ่ม ๕-๑๐ บาท/วันมีผลบังคับ ๑ มกราคม ๒๕๖๐” เข้าถึงได้จาก
https://board.postjung.com/998942.html
“ประเด็น : ประเทศไทยกับการค้า “มนุษย์”” เข้าถึงได้จาก http://minoritytodevelop.blogspot.
com/2014/04/2551-trafficking-in-persons-tip-report.html
“Thailand unaffected by Tier 3 ranking in Trafficking in Persons Report” เข้าถึงได้จาก http://www.thaivisa.
com/forum/topic/857511-thailand-unaffected-by-tier-3-ranking-in-trafficking-in-persons-report/
“ก.แรงงาน ยันไม่พบนักโทษท�ำประมงทีส่ มุทรสาคร” เข้าถึงได้จาก http://news.voicetv.co.th/thailand/155946.html
“ประมงไทยยังลูกผีลูกคน รอ IUU ประกาศผลเดือนตุลา” เข้าถึงได้จาก https://pantip.com/topic/34169657
“ไทยถูกแบล็กลิสต์แก้ค้ามนุษย์เหลว ๓ ปีซ้อน” เข้าถึงได้จาก http://www.munjeed.com/news_detailphp?id=1340240982
“ค้ามนุษย์ (๑) แฉเส้นทาง “นักล่าประเวณีเด็ก” ผ่าน ๔ จว.ในไทย” เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/
Sp-Report/2012/06/13/entry-1
“ธาตุแท้ของสหรัฐ ต่อกฎหมายค้ามนุษย์ ?” เข้าถึงได้จาก http://www.thaitv.com/article/18524
“คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก” เข้าถึงได้จาก http://www.aseanthai.
net/ewt_news.php?nid=3036&filename=index
“ชะตากรรมของเด็กผู้ลี้ภัย ความใฝ่ฝัน การศึกษาเเละสิทธิที่หายไปจากสังคม” เข้าถึงได้จาก http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1430184294
“รัฐจ่าย ๔๐๐บาท/เดือนอุดหนุนเด็กแรกเกิด น�ำร่อง ต.ค. ๕๘-ก.ย. ๕๙” เข้าถึงได้จาก http://news.thaipbs.or.th/content/77
ไทยติดอันดับ ๗ ใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรีกรมสุขภาพจิต เร่ง!! ปลุกส�ำนึกใหม่ “ความรุนแรงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว”
เข้าถึงได้จาก http://www.banmuang.co.th
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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

หน้า ๑๓๔ แผนงานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กของอาเซียน เข้าถึงได้จาก http://www.aseanthai.net/ewt_
news.php?nid=3960&filename=index
หน้า ๑๓๘ “๑๐๔ ปีวันสตรีสากล ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศสิทธิหญิงชายเท่าเทียม” เข้าถึงได้จาก http://voicelabour.org
หน้า ๑๔๐ “RM๓๐๐๐ Fine For Threatening Murder” เข้าถึงได้จาก http://asklegal.my/p/rm๓๐๐๐-fine-for-threatening-murder
หน้า ๑๔๔ “การรับลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินเบีย้ ความพิการ ประจ�ำปี ๒๕๕๘” เข้าถึงได้จาก http://www.baanklang.org/home/index.
php/27-2
หน้า ๑๔๙ “ก.แรงงาน ดันคนพิการมีงานกว่าเจ็ดพันคน พร้อมลดภาษีผจู้ า้ ง ๓ เท่า” เข้าถึงได้จาก https://www.jobbkk.com/variety/
detail/3130
หน้า ๑๕๑ อบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึง
ได้จาก http://www.cfbt.or.th/khonkaen/gallery/detail/3641
หน้า ๑๕๒ รวมพลังปรับโฉมประเทศไทยครัง้ ใหญ่สคู่ วามเป็นผูน้ ำ� “อารยสถาปัตย์” เข้าถึงได้จาก http://www.haaksquare.com/en/
node/4465
หน้า ๑๕๕ “สังคมผู้สูงอายุ ความเสี่ยงของประเทศไทย” เข้าถึงได้จาก http://news.muslimthaipost.com/news/25091
“Blogที่ 90/2552....บ้านคนชรา” เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=rudee&month
=06-2009&date=26&group=3&gblog=267
หน้า ๑๖๐ “ไทย-อาเซียน” ผนึกก�ำลังกวดขันมาตรฐาน “แรงงานข้ามชาติ” เข้าถึงได้จาก http://www.aseanthai.net/ewt_news.
php?nid=3348&filename=index
หน้า ๑๖๑ “บุษยรัตน์ : สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ ๒๕๕๘ ‘สิทธิน้อยนิด อยู่อย่างปกปิด มักถูกลืมคุ้มครอง’” เข้าถึงได้จาก
https://prachatai.org/journal/2015/12/63024
หน้า ๑๖๔ ช่วยผู้เฒ่าคนชายขอบ ไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th
หน้า ๑๖๖ “ชนเผ่าซาไก ทางภาคใต้ของไทย” เข้าถึงได้จาก https://picpost.postjung.com/146586.html
หน้า ๑๖๙ “ชะตากรรมของเด็กผู้ลี้ภัย ความใฝ่ฝัน การศึกษาเเละสิทธิที่หายไปจากสังคม” เข้าถึงได้จาก http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1430184294

ภาพประกอบโดย
สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ ช่างภาพอิสระ
และนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นธรรม

179

