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Introduction

ค�ำน�ำ
หลักการปารีส (Paris Principles) ได้ก�ำหนดบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ที่ ส� ำ คั ญ ไว้ อ ย่ า งน้ อ ย ๕ ประเด็ น กล่ า วคื อ (๑) การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(protection function) และการท� ำ งานกึ่ ง ตุ ล าการ (quasi-judicial function)
(๒) การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (advisory function) (๓) การเฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (monitoring function) (๔) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(promotional function) และ (๕) การท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรอื่น ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ (relationship with stakeholders and other bodies)
ประกอบกั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ (๖) ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ น�ำเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน

ในการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ กสม. ได้ประมวลข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย
จากเหตุการณ์ สถานการณ์ ข้อเท็จจริง รายงานการติดตามตรวจสอบกรณีร้องเรียน
สถิติข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนหลากหลายแห่ง ตลอดจนการด�ำเนินการด้านนโยบาย แผนงาน และแนวทาง
การปฏิบตั งิ านของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ด้านการพัฒนา การปฏิรปู
สังคมและการเมืองของประเทศไทย น�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ดา้ น
สิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามทีร่ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ
กฎหมายภายในอื่น ๆ รวมทั้งพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค�ำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้
ต่อประชาคมระหว่างประเทศ พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความถดถอยของสถานการณ์
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนฯ จะน�ำเสนอสถานการณ์โดยจ�ำแนก
ออกเป็น ๔ สถานการณ์หลัก ประกอบด้วย (๑) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (๒) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (๓)
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ และ (๔) สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของกลุม่ เฉพาะ
กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับนี้ จะมีผลต่อการพิจารณาทบทวน แก้ไขปัญหาของประเทศ
และสร้างเสริมสังคมให้เกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สารบัญ
ภาพตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ค�ำน�ำ
สารบัญ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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ภาพผูบ้ ริหารส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary
บทที่ ๑ กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
บทที่ ๒ ภาพรวมสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
๒.๑ สถานการณ์ดา้ นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๒.๒ สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๒.๓ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ
๒.๔ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ
บทที่ ๓ สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๓.๑ การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
๓.๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๓.๓ สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๓.๔ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
บทที่ ๔ สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๔.๑ สิทธิทางการศึกษา
๔.๒ สิทธิด้านสุขภาพ
๔.๓ สิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน
บทที่ ๕ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ
๕.๑ การค้ามนุษย์
๕.๒ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๕.๓ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๔ สิทธิชมุ ชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
บทที่ ๖ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ
๖.๑ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
๖.๒ คนพิการ
๖.๓ เด็ก
๖.๔ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๖.๕ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
๖.๖ ผู้สูงอายุ
๖.๗ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม
๖.๘ สตรี
ภาคผนวก
• เกณฑ์ มาตรฐานและหลักการในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
• แหล่งที่มาของภาพประกอบ
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๖. จ�ำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรจ�ำแนกตามพื้นที่ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๘๑

๗. ข้อมูลการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ปี ๒๕๕๙

๑๙๕

๘. วัตถุประสงค์/กิจกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กไทย ปี ๒๕๕๙

๑๙๖

๙. สถิติการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

๑๙๘

๑๐. จ�ำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๒๑๙

๑๑. แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

๒๒๕

๑๒. จ�ำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ำความรุนแรงและเข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้

๒๓๕

แผนภูมิที่

สารบัญแผนภูมิ

๑. จ�ำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๙ ๑๕๒
จ�ำแนกตามจังหวัด
๒. จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๙ จ�ำแนก ๑๕๒
รายจังหวัด
๓. จ�ำนวนคนพิการที่ได้รับการศึกษา

๑๘๒

๔. อัตราการเสียชีวติ จากการพลัดตกหกล้มของประชากรไทยและกลุม่ อายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป ต่อประชากรแสนคน ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ ๒๒๐
๕. แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานในประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘
แผนภาพที่
๑. เปรียบเทียบร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

๒๒๕

สารบัญแผนภาพ

๑๒๓

๒. กฎหมายและแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๘๐

๓. ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังเป็นผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความจน

๒๑๘

๔. แหล่งรายได้หลักในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

๒๑๘

๕. ภาพรวมความเท่าเทียมทางเพศของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ เปรียบเทียบ ปี ๒๕๔๙

๒๓๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กับการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กว่า ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงให้ความส�ำคัญต่อเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนในทุก ๆ ด้าน เริม่ ตัง้ แต่สทิ ธิทางการศึกษา พระองค์ทา่ นไม่เพียงแต่พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์สร้างโรงเรียน
จิตรลดา ซึง่ เป็นโรงเรียนราษฎร์ในเขตพระราชฐานทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าเรียนแล้ว ยังพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จดั ตัง้ โรงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลหลายแห่ง ทรงจัดตัง้ “โรงเรียนพระดาบส” ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพือ่ จัดการการศึกษา
ให้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ยากจนและทุพพลภาพได้มีโอกาสฝึกอาชีพ ทรงโปรดฯ ให้ฟื้นฟูการพระราชทานทุนเล่าเรียน
หลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มไว้ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ “ทุนอานันทมหิดล” ให้แก่เยาวชนไทย
ที่เรียนดี ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อน�ำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมือง

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชยังมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ
ให้มีการจัดท�ำ “สารานุกรมไทย” ส�ำหรับเยาวชน ซึ่งรวบรวมความรู้ทั่วไปที่เหมาะสมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปขึ้น โดยมี
พระราชด�ำริให้แบ่งการจัดท�ำเนื้อหาของสารานุกรมออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สารานุกรมส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๐ ขวบ
ส�ำหรับเด็ก ๑๐ – ๑๕ ปี และส�ำหรับเด็กอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
และเหมาะสมกับช่วงพัฒนาการของวัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นในสิทธิท�ำกินของราษฎร โดยเฉพาะ
ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ยากล�ำบาก ความจ�ำเป็นที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการปลูกฝิ่น
อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ จึงทรงพระราชทานความรูใ้ นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวให้แก่ชาวเขา และ
ทรงจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นเพื่อดูแลโครงการดังกล่าว ด้วยพระปรีชาสามารถ จึงท�ำให้ปริมาณการปลูกฝิ่นในพื้นที่
ภาคเหนือลดลงได้ถงึ ร้อยละ ๘๕ ชาวเขามีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ สามารถน�ำผลผลิตขายออกสูต่ ลาดได้อย่างกว้างขวางจนพากัน
ถวายพระราชสมัญญาของพระองค์ท่านว่า “เจ้าพ่อหลวง” และในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โครงการหลวงยังได้รับรางวัลรามอน
แมกไซไซ สาขาความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศด้วย
เพื่อสร้างสิทธิความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่นานนัก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้พระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ให้ชาวไทยทุกกลุม่ ทุกระดับมีความเป็นอยู่
ทีพ่ อดีสามารถพึง่ พาตนเองได้ ท่ามกลางวิกฤตทางการเงินและผลกระทบจากระบบทุนนิยมเสรี ดังเคยมีพระราชด�ำรัสแก่คณะบุคคล
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ว่า
“...ความพอเพียงนีไ้ ม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนัน้ มันเกินไป
แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ�ำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้
แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...” (๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)
“…ค�ำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนีไ้ ม่มใี นต�ำรา... ให้ปฏิบตั เิ พียงครึง่ เดียว คือไม่ตอ้ งทัง้ หมด หรือแม้จะเศษหนึง่ ส่วนสีก่ พ็ อ
ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระท�ำ... พอเพียงแปลว่า Self-sufficiency (พึ่งตนเอง)
พอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ หมายความว่า ผลิตอะไรที่มีพอใช้
ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตัวเอง ....” (๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑)
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

แนวพระราชด�ำริในโครงการพัฒนาชนบทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชนัน้ พระองค์ทา่ น
ทรงให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเลีย้ งตนให้พออยูพ่ อกินได้และมีสทิ ธิและเสรีภาพในการด�ำรงชีวติ อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยทรงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาชนบทอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) การพัฒนา
ทีม่ งุ่ สร้างความเข้มแข็งปึกแผ่นให้แก่ชมุ ชน (๒) การจัดให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการผลิต เป็นต้นว่า น�ำ้ และการจัดการทีด่ ี
เพือ่ ให้มนี ำ�้ พอเพียงเพาะปลูกได้ตลอดปี แต่ปญั หาของชาวชนบท คือ ความยากจนแร้นแค้น ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทา่ นจึงเห็นความจ�ำเป็น
ของการมีตัวอย่างความส�ำเร็จ เป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาน�ำไปปฏิบัติใช้ ทรงใช้วิธีการ
ทีเ่ รียกว่า “ระเบิดจากข้างใน” ในการเตรียมชุมชนให้มคี วามพร้อมและเข้มแข็งด้วยการลดค่าใช้จา่ ยในการผลิตให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้โคกระบือในการท�ำนามากกว่าใช้เครื่องจักร และใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง
และท�ำลายคุณภาพดินในระยะยาว
พระราชด�ำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น ท�ำให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๑๓ ขยายตัวก้าวหน้า โดยการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาล ปัจจุบนั โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
เกิดขึ้นมากกว่า ๗,๐๐๐ โครงการ แบ่งได้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สวัสดิการสังคม
การพัฒนาดิน แหล่งน�้ำ และการชลประทาน โดยจุดมุ่งหมายส�ำคัญของโครงการเหล่านี้ คือ การสนับสนุนให้ประชาชน
พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
ผลส�ำเร็จของงานพัฒนาจากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริเป็นทีป่ ระจักษ์จำ� นวนมาก อย่างไรก็ดี ขอหยิบยก
ผลส�ำเร็จบางส่วนมาเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
ปัญหาสิง่ แวดล้อมของประเทศทีม่ กี ารท�ำลายป่า จนแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธารถูกท�ำลายไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด�ำริในการแก้ไขปัญหามาต่อเนื่อง อาทิ ทรงให้ศึกษาหาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลนมาจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน โดยทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่อ่าวคุ้งกระเบน
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อศึกษาหาแนวทางผสมผสานการท�ำนากุ้งกับการท�ำนาไร่ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุพ์ ชื ป่าชายเลน ท�ำให้อา่ วคุง้ กระเบนเป็นแหล่งอาหารและเป็นทีอ่ ยูข่ องพืชและสัตว์นำ�้ หลายชนิด

การพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ปัญหาน�ำ้ ท่วม น�ำ้ แล้ง เป็นปัญหาทีป่ ระชาชนไทยต้องเผชิญเสมอมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
จึงพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มีการสร้างอ่างเก็บน�้ำ ขุดสระ รวมทั้ง
ขุดลอกคูคลองที่ต้ืนเขินให้เป็นแหล่งกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในพื้นที่ภาคอีสานเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับโครงการแก้ปัญหาน�้ำแล้ง
ส�ำคัญที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพสูงสุด คือ โครงการฝนหลวง อันมีจุดเริ่มต้นจากการเสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยมประชาชน
ในพืน้ ทีภ่ าคอีสานเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และทรงได้รบั ทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรทีข่ าดแคลนน�ำ้ ในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร จึงมีพระราชด�ำริในการสร้าง “ฝนเทียม” เพือ่ บรรเทาทุกข์ราษฎรขึน้ ทรงใช้เวลาในการวิเคราะห์ วิจยั
ทบทวนเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการค้นคว้าทดลองท�ำฝนเทียมจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ การทดลองปฏิบัติการท�ำ
ฝนเทียมประสบผลอย่างน่าชื่นชม นับจากนั้นมา “ฝนหลวงพระราชทาน” จึงถือเป็นความส�ำเร็จหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา
ความแห้งแล้งให้แก่ราษฎรได้
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ส�ำหรับปัญหาน�้ำท่วมในฤดูมรสุม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงศึกษาหาวิธีบรรเทา
ความเดือดร้อนจากน�้ำท่วมแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มและมักจมอยู่ใต้น�้ำ คือ “โครงการแก้มลิง”
ซึ่งเกิดจากแนวพระราชด�ำริถึงการที่ลิงอมกล้วยกักตุนไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมาก ๆ โดยทรงอธิบายว่า
“จะต้องท�ำแก้มลิงเพือ่ ทีจ่ ะเอาน�ำ้ นีไ้ ปเก็บไว้ เวลาน�ำ้ ทะเลขึน้ ไม่สามารถทีจ่ ะระบายออก น�ำ้ ทะเลก็ขนึ้ มาดันขึน้ ไป
ตามแม่น�้ำขึ้นไปเกือบถึงอยุธยา ท�ำให้น�้ำลดลงไปไม่ได้ แล้วเวลาน�้ำทะเลลง น�้ำที่เอ่อขึ้นมานั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไป
ในแม่น�้ำเจ้าพระยาก็ท่วมต่อไป จึงต้องมีแก้มลิง เราพยายามที่จะเอาน�้ำออกมาเมื่อมีโอกาส”
ด้วยแนวพระราชด�ำรินจี้ งึ เกิดเป็นโครงการแก้มลิงขึน้ เพือ่ บริหารจัดการน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ ภาคกลาง โดยจัดให้มพี นื้ ทีพ่ กั น�ำ้
ตามจุดต่าง ๆ เพื่อท�ำหน้าที่รองรับน�้ำฝนไว้ชั่วคราว ก่อนจะระบายลงทางระบายน�้ำสาธารณะช่วยแก้ปัญหาน�้ำท่วมขังได้
นอกจากนี้ แนวพระราชด�ำริแก้มลิงยังผสานแนวคิดในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมด้วย กล่าวคือ เมือ่ น�ำ้ ทีถ่ กู เก็บกักไว้ถกู ส่งเข้าไป
ในคลองต่าง ๆ ก็จะเข้าไปเจือจางน�้ำเน่าเสียในคลองและผลักน�้ำเสียที่เจือจางแล้วลงสู่ทะเลต่อไป

การพัฒนาทรัพยากรดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นปัญหาส�ำคัญจากการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
จึงมีพระราชด�ำริเรื่องการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินอันเป็นแหล่งแร่ธาตุส�ำคัญของพืช
เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้าที่จะเป็นเสมือนรั้วขวางทางไหลของดินที่ถูกน�้ำพัดได้ ต่อมาทรงมีพระราชด�ำริให้วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีหญ้าแฝกในเชิงวิชาการ กระทัง่ ค้นพบว่าหญ้าแฝกเป็นพืชทีใ่ ห้ประโยชน์กบั ส่วนรวมในฐานะพืชทีม่ มี ลู ค่า
ครบวงจร ทั้งก้าน ใบ ขี้เถ้า และราก สามารถน�ำไปแปรรูปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ด้วยเหตุที่หญ้าแฝกมีคุณสมบัติเป็นพืช
สร้างรายได้อย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีพระราชด�ำริให้ด�ำเนินการด้านสิทธิบัตร เพื่อให้หญ้าแฝก
เป็นทรัพย์สินของชาติมาจนทุกวันนี้

การพัฒนาทรัพยากรด้านการเกษตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงเน้นเรือ่ ง สิทธิการท�ำกินเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทีผ่ สมผสาน
ความต้องการของเกษตรกรให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้น�ำพระราชด�ำริมาปฏิบัติจริงจนสามารถพัฒนา
เป็นทฤษฎีการจัดการที่ดินและแหล่งน�้ำอย่างถูกต้องที่เรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันมีจุดประสงค์หลักให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้
และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยทรงสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนมาท�ำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลายแทน
การปลูกพืชชนิดเดียว ปลูกข้าวในฤดูกาลท�ำนาทีม่ กี ารควบคุมการใช้นำ�้ และปลูกพืชอืน่ ทีเ่ หมาะสมในฤดูแล้ง ผลของทฤษฎีใหม่นี้
ท�ำให้เกษตรกรพากันปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ปลูกผักผลไม้ และพืชอืน่ ๆ เป็นพืชรอง ท�ำประมงและเลีย้ งสัตว์ควบคูไ่ ป เป็นการสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรต่อเนื่องได้ทั้งปี โดยมีการสนับสนุนให้น�ำข้าวและผลผลิตมารวมกันจ�ำหน่ายในรูปสหกรณ์และมีการ
จัดตั้งกองทุนชุมชนกู้ยืมเพื่อท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ดังที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลส�ำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเพียงไม่กี่โครงการที่ท�ำให้
ประชาชนชาวไทยได้มีสิทธิในการด�ำรงชีวิตและได้รับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่พอเพียง
นอกจากพระราชภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท�ำกินของประชาชนแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรทุกท้องถิ่น
เห็นได้จากการเสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มเยียนราษฎรในถิน่ ทุรกันดาร โดยรับสัง่ ให้หน่วยแพทย์หลวงและหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
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ตามเสด็จไปให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย์แก่สถานเสาวภา
ใช้ในกิจการด้านวิทยาศาสตร์และผลิตวัคซีนบีซจี ี เพือ่ แก้ปญ
ั หาวัณโรคร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ทรงระดมทุนและพระราชทาน
พระราชทรัพย์จดั ซือ้ เครือ่ งมือแพทย์และก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลหลายแห่ง ทรงริเริม่ โครงการน�ำร่องเกลือเสริมไอโอดีน
เพื่อช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ฯลฯ พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อผู้ป่วยอันเป็น
ที่ประจักษ์ คือ “การจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย” ภายใต้มูลนิธิราชประชาสมาสัย โดยพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องการป้องกัน รักษา และควบคุมโรคเรื้อน ตลอดจนการจัดหาที่อยู่และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย
โรคเรือ้ นทีป่ ระสบปัญหาการด�ำรงชีวติ ในสังคมขณะนัน้ โดยรับเลีย้ งบุตรและดูแลพยาบาลเป็นพิเศษ ให้การศึกษา หางานให้ทำ�
เป็นที่ประจักษ์ว่า โครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์นักพัฒนาพระองค์นี้ ล้วนมุ่งหมายยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ด�ำรงตนได้อย่างเป็นสุขทัดเทียมผู้อื่น บรรเทาความเหลื่อมล�้ำ
ทางเศรษฐกิจ น�ำไปสู่สิทธิความเสมอภาคทัดเทียมกัน จึงกล่าวได้ว่า สิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ที่คนไทยได้รับนั้นมาจาก
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมและทรงงานหนักตลอดรัชสมัยเพื่อหาวิธีทางสร้างประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชน พระองค์จงึ ทรงเป็นต้นแบบของนักพัฒนาทีอ่ ทุ ศิ พระวรกายเพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ทิ ธิทจี่ ะมีชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีทั่วหน้ากัน
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้นี้ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” จึงเป็นทีเ่ คารพรัก
เทิดทูนอย่างสูงยิ่ง และจะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดยี งิ่
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออกจากต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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นายชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผูบ้ ริหารส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาววารุณี เจนาคม
รองเลขาธิการฯ

นายบุญเกือ้ สมนึก
รองเลขาธิการฯ

นางสาวรตญา กอบศิรกิ าญจน์
รองเลขาธิการฯ

นางหรรษา บุญรัตน์
ทีป่ รึกษาส�ำนักงานฯ

นายโสพล จริงจิตร
ทีป่ รึกษาส�ำนักงานฯ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
ทีป่ รึกษาส�ำนักงานฯ
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บทสรุปผู้บริหาร
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพือ่ ประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเป็นอ�ำนาจหน้าทีห่ นึง่ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๘) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๕ (๖) เป็นการ
รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศว่า ในปีนั้น ๆ มีสถานการณ์ใดบ้าง ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน
ทั้งในด้านที่เป็นความก้าวหน้า และถดถอย โดย กสม. ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานหลัก ๒ ประการในการประเมิน กล่าวคือ (๑) หลักการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวมทัง้
กฎหมายภายในอืน่ ๆ และ (๒) สิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองจากสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีรวม ๗ ฉบับ
รวมทั้งมาตรฐานระหว่างประเทศ และค�ำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ กสม. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศโดยสรุปเป็น ๔ ส่วนหลัก ดังนี้

๑.

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กสม. ประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการต่อต้านการทรมาน การประติบตั ิ
หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี โดยพิจารณาสารัตถะของสิทธิตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และ
การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (CAT) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CED) รวมถึงข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับมาปฏิบัติภายใต้กลไก UPR
มีสถานการณ์หลักสรุปได้ ดังนี้
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
ประเทศไทยได้ยกร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
โดยผนวกหลักการ และสาระส�ำคัญของอนุสญั ญา CAT และอนุสญั ญา CED ไว้ดว้ ยกัน ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CED และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สญู หาย โดยในส่วนหนึง่ มีขอ้ ร้องเรียนว่า มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั เกีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังพบข้อท้าทายอันเนือ่ งมาจาก
การขาดหรือการตีความทางกฎหมาย การก�ำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึง่ ส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการติดตามหาบุคคลทีห่ ายสาบสูญโดยถูกบังคับ อาทิ
• ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๑ ได้มขี อ้ ยกเว้นให้รบั ฟังพยานหลักฐานทีเ่ กิดขึน้ โดยชอบ
แต่ได้มาเนื่องจากการกระท�ำโดยมิชอบหรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบได้
หากเป็นประโยชน์ต่อการอ�ำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ลักษณะดังกล่าว ท�ำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายและวิธกี ารปฏิบตั ิ การตีความ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุตธิ รรมของครอบครัวบุคคลถูกบังคับให้สญู หาย และเปิดช่องให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วยการกระท�ำทรมาน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
กสม. ได้รับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในจ�ำนวนที่มากกว่าสิทธิด้านอื่น ๆ
แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามด�ำเนินการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่ประกันสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม และท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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• การตรากฎหมายและปรับแก้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ และการแสดงท่าทีของผู้บริหาร
• การก�ำหนดมาตรการทีช่ ดั เจนในการเคารพ คุม้ ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย และผูต้ อ้ งขัง
อาทิ การไม่นำ� ตัวผู้ต้องหาออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การใช้เครื่องมือการตรวจสอบร่างกาย (body scanner) ส�ำหรับ
การตรวจค้นตัวผูต้ อ้ งขังหญิง และค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๕๙ ให้พลเรือนทีก่ ระท�ำความผิดดังกล่าว
นับแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรมโดยทั่วไป
ทั้งนี้ สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ท�ำให้บุคคลเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ได้แตกต่างกัน นอกจากนั้น ยังพบว่ากฎหมายหรือค�ำสั่งที่ให้อ�ำนาจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในบางลักษณะ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย และผูต้ อ้ งขัง อาทิ ค�ำสัง่ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึง่ ให้อำ� นาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยมีอ�ำนาจเรียกตัวบุคคล เพื่อสอบถามข้อมูลหรือให้ถ้อยค�ำที่เป็นประโยชน์ และมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน
ในทางปฏิบัติพบว่า มีการควบคุมตัวตามค�ำสั่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้เครือ่ งพันธนาการในลักษณะทัว่ ไปทีไ่ ม่ปกปิดมิดชิด เป็นเสมือนการประจานผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารและ
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ด�ำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนได้ อาทิ การน�ำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยปราศจากการได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูล
ซึ่งท�ำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อบุคคลด้านชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
รวมถึงร่างกายและชีวติ ในขณะทีร่ ฐั บาลได้พยายามจัดท�ำกฎหมายกลางคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
แต่ กสม. ยังพบว่า
• บทบัญญัตบิ างมาตราของกฎหมายดังกล่าว ยังไม่สามารถคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่
กระบวนการจัดท�ำกฎหมายยังคงล่าช้า ตลอดจนขาดการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของภาคส่วนต่าง ๆ
• การเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีบทบัญญัตบิ างประการก�ำหนดให้รฐั มีอำ� นาจในการเข้าถึงหรือระงับข้อมูลการติดต่อสือ่ สารของประชาชน
โดยไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจน อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินความจ�ำเป็น
ดังนัน้ การคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยยังขาดความสมดุล และขาดความ
สอดคล้องต่อหลักการสิทธิมนุษยชน กสม. เสนอให้มกี ารพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อผูด้ ำ� เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตส�ำนึก
และความตระหนักในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
และการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
กสม. พบว่า สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยังคงถูกจ�ำกัด ตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด
ผ่านการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแสดงความเห็นในด้านการเมือง การปกครอง ตลอดจน
การชุมนุมสาธารณะ แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือโครงการของรัฐและเอกชนที่มีผลกระทบต่อประชาชน
และชุมชน โดยรัฐใช้กฎหมายในการก�ำกับ ควบคุมการใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็น ได้แก่
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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• ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• ค�ำสัง่ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ เรือ่ ง มอบอ�ำนาจการอนุมตั แิ ละลงนามค�ำสัง่ แต่งตัง้ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
และผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรือ่ ง การป้องกันและปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท�ำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กสม. พบว่า กฎหมายดังกล่าวเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง และมีผลให้เกิดการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน มีการใช้มาตรการและกลไกทางกฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินความจ�ำเป็น โดยขาดการ
พิจารณายกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ
ของประชาชน

๒.

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

กสม. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยพิจารณาสารัตถะ
ของสิทธิตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) โดยมีสถานการณ์หลัก
โดยสรุป ดังนี้
สิทธิด้านการศึกษา
รัฐมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกันการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาภาคบังคับ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยขัน้ พืน้ ฐาน
และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด�ำเนินการเพื่อบรรลุสิทธิทางการศึกษาเป็นล�ำดับ ทั้งนี้ ได้มีความก้าวหน้าในสิทธิทาง
การศึกษาหลายประการ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน
การประกันการเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยและขยายให้ครอบคลุมถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี การขับเคลือ่ น
การปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาค โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อลดข้อจ�ำกัดการเข้าถึงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาส�ำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
เพิม่ โอกาสให้เยาวชนทีเ่ รียนดีและต้องการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาทีเ่ ป็นความต้องการเพือ่ พัฒนาประเทศได้เข้าถึง
สิทธิทางการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา หรือขั้นวิชาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ กสม. พบข้อท้าทายที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
• การด�ำเนินการปฏิรปู ระบบการศึกษาอย่างจริงจังเพือ่ พัฒนาคุณภาพโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลกลุม่ เด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง กลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย รวมถึงกลุ่มเด็กที่ติดตามแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มประชาชนที่อยู่ในชนบทให้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
• การจัดการศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับระบบสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนผ่านระบบพหุภาษา
หรือภาษาแม่ ตลอดจนการรักษารากทางวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของชุมชน โดยยังพบข้อติดขัดในการด�ำเนินการตาม
มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กร
ชุมชน และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๕
สิทธิด้านสุขภาพ
รัฐมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกันสิทธิในสุขภาพ และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด�ำเนินการ
เพือ่ บรรลุมาตรฐานสูงสุดทีเ่ ป็นไปได้ อาทิ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสขุ ภาวะและสุขภาพทีด่ ตี ลอดช่วงชีวติ การออกประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
การจัดตั้งเขตสุขภาพ ๑๓ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ดขี นึ้ โดยมีผทู้ รงสิทธิมากกว่าร้อยละ ๙๙ ของประชากรทัง้ หมดทีเ่ ข้าถึงสิทธิในบริการสาธารณสุข
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ของรัฐภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) การลดอัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีและซิฟลิ สิ
จากมารดาสู่บุตรต�่ำกว่าร้อยละ ๒ การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน ๔๒๙ แห่ง
และการลดอัตราการตัง้ ครรภ์ของกลุม่ วัยรุน่ ไทยอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี (จากอัตรา ๔๓.๘ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนในวัยเดียวกัน)
การด�ำเนินการเพือ่ จะคืนสิทธิผปู้ ระกันตนทีส่ นิ้ สภาพตามมาตรา ๔๑ (๔) และ (๕) ของพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ กสม. ยังพบข้อท้าทายส�ำคัญ กล่าวคือ
• ประชากรบางกลุม่ ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาพ และ/หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ กลุม่ เด็กนักเรียน
ไร้สัญชาติและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนที่อาศัย
ในเขตชนบท กลุ่มเด็กวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
• การจัดการลดความเหลื่อมล�้ำในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการพัฒนาคุณภาพของระบบสุขภาพที่มิได้
จ�ำกัดเพียงการให้บริการสาธารณสุข แต่ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
สิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน
กติกา ICESCR ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามได้ประกันสิทธิด้านแรงงาน ไว้ในข้อ ๖ - ๘
ได้แก่ (๑) สิทธิในการท�ำงาน (๒) สิทธิในการได้รับเงื่อนไขการท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม และ (๓) สิทธิที่จะก่อตั้งและ
เข้าร่วมสหภาพแรงงาน และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ
โดยคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR แต่อย่างไรก็ตาม กสม. ยังพบข้อท้าทายต่อสถานการณ์ดา้ นสิทธิในการประกอบอาชีพ
และการท�ำงานในประเทศไทย กล่าวคือ
• สภาพการท�ำงานและหลักประกันสังคมของคนท�ำงานบางกลุม่ การใช้แรงงานบังคับ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดโดยรัฐ
ไม่สามารถประกันให้แรงงานและครอบครัวมีสภาพการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสมได้ และสิทธิด้านสหภาพแรงงาน
• การแก้ไขปัญหาแรงงานประมง โดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ พร้อมกับการสร้าง
เงื่อนไขในการเข้าถึงระบบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ทั้งนี้ พบว่า รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงานของแรงงานทั้งใน
และนอกระบบ ได้แก่ การให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ๒ ฉบับ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการงานที่มีคุณค่า (decent work) และ
การสนับสนุนการน�ำมาตรฐานแรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในสถานประกอบการ

๓.

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

กสม. ได้พิจารณาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศในภาพรวม รวมถึงสถานการณ์ที่สังคม
ให้ความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐ โดยใน ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย สถานการณ์ในกรณีเฉพาะ ๔ ประเด็น สรุปได้ดังนี้
สถานการณ์การค้ามนุษย์
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยด�ำเนินการแก้ไขปัญหาทัง้ ในเชิงกฎหมาย
นโยบาย ตลอดจนด�ำเนินการเชิงรุก โดยแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในมาตรา ๖ และมาตรา ๙ ให้สอดรับกับพิธสี ารเพือ่ ป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสญั ญา
สหประชาชาติเพือ่ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
: UNTOC) ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี การปรับแก้ความหมายของค�ำว่าเหยือ่ การค้ามนุษย์ในส่วนของการค้าประเวณี ให้รวมถึง
กรณีทผี่ กู้ ระท�ำการค้าประเวณีได้กระท�ำด้วยความยินยอมหรือสมัครใจ การปรับแก้กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเล รวมถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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การจัดตัง้ ส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ในส�ำนักงานอัยการสูงสุด และแผนกคดีคา้ มนุษย์ในศาลอาญา พร้อมกับออกข้อบังคับประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยวิธกี ารด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ ให้การด�ำเนินคดีทเี่ กีย่ วกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ในขณะที่ กสม. ยังพบเหตุการณ์ทนี่ ำ� ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ คือ
• การบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการประมง
• การขายบริการทางเพศ โดยเฉพาะกรณีผู้หญิงต่างด้าวในสถานบริการต่าง ๆ
• การบังคับเป็นขอทาน และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบ ช่วงเวลาหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านอื่น ๆ
จากสถานการณ์โดยรวมของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย จะเห็นได้วา่ ทุกภาคส่วนมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ทัง้ ในส่วนของการออกกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ การเร่งรัดกระบวนการด�ำเนินการ โดยน�ำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่าง ๆ
ของคณะกรรมการประจ�ำตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน ท�ำให้สถานการณ์การค้ามนุษย์
ในประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ มีความรุนแรงน้อยลง จนได้รบั การปรับเลือ่ นสถานะจาก Tier 3 (ปี ๒๕๕๘) มาเป็น Tier 2 Watch List
(ปี ๒๕๕๙) รัฐบาลจึงควรด�ำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งและจริงจังเพือ่ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มากยิง่ ขึน้
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
องค์การสหประชาชาติได้ออกหลักการสหประชาชาติแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UNGPs) (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔) โดยเหตุที่สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมิได้กำ� หนดพันธะผูกพันทางกฎหมาย
ต่อภาคธุรกิจไว้โดยตรง แต่ได้กำ� หนดให้รฐั เป็นผูร้ บั ผิดชอบ โดยการตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศทีม่ บี ทบัญญัติ
ให้บริษัทธุรกิจต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ซึง่ ในส่วนของประเทศไทย แม้ธรุ กิจจะได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศแล้ว
แต่กฎหมายเหล่านัน้ ยังมีช่องว่างที่ไม่เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
• ผลกระทบต่อแรงงาน แรงงานข้ามชาติ ชุมชน และกลุม่ เปราะบาง จนท�ำให้คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) ออกค�ำประกาศแจ้งเตือน (ใบเหลือง) กับประเทศไทย หรือการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report) ของไทย อยู่ในอันดับ Tier 3
• ผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ หรือโครงการพัฒนา หรือการลงทุน
ขนาดใหญ่ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย และจากโครงการลงทุนหรือการพัฒนาทัง้ ของรัฐและเอกชนสัญชาติไทยในประเทศเพือ่ นบ้าน
กสม. พบว่า รัฐได้มีมาตรการ/นโยบายหลายประการในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่
หลายแห่งตื่นตัวและพยายามด�ำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙) ในการผลักดันให้ประเทศไทยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้เอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เคารพหลักพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในการลงทุนทั้งที่เกิดในประเทศ รวมถึงการลงทุนสัญชาติไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. รวมถึงการก�ำกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) อย่างไรก็ดี ยังพบว่า มีการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมค่อนข้างน้อย นอกเหนือจากกรณีทมี่ ผี ลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนอย่างรุนแรง กสม. จึงเสนอให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนต้องด�ำเนินการอย่างจริงจังและ
น�ำแนวทางการเฝ้าระวังโดยใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) มาปรับใช้
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สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี ๒๕๕๙ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๘๐๗ เหตุการณ์ มีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวน
๓๐๗ ราย และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ ๖๒๘ ราย โดยมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๘ ซึง่ มีเหตุการณ์เกิดขึน้ ๖๗๔ เหตุการณ์ มีผเู้ สียชีวติ
๒๔๖ ราย และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ ๕๔๔ ราย ในขณะที่ รัฐพยายามแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวธิ ี ผ่านกระบวนการพูดคุยสันติสขุ
กับกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องเมือ่ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการจัดตัง้ พืน้ ทีป่ ลอดภัย (safety zone) เฉพาะในบางพืน้ ที่ และก�ำหนด
ข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ทัง้ นี้ ยังพบสถานการณ์สำ� คัญ คือ
• การก่อเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การด�ำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมหรือมีความก้าวหน้า
ในการด�ำเนินการตามข้อตกลงจากการเจรจาแต่อย่างใด
• การร้องเรียนเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม โดยส่วนใหญ่อา้ งว่าได้รบั ผลกระทบจากการบังคับ
ใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่
กสม. พบว่า กลุม่ เด็กและสตรีโดยเฉพาะในกลุม่ ทีส่ ญ
ู เสียผูน้ ำ� ครอบครัวในเหตุการณ์ความไม่สงบ ยังคงได้รบั ผลกระทบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างเรือ้ รัง จึงมีขอ้ เสนอให้รฐั จัดท�ำแนวทางด�ำเนินการเยียวยา ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบกลุม่ นี้ ทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ
สิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปี ๒๕๕๙ รัฐพยายามทีจ่ ะด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาประเทศ ซึง่ ในหลายกรณียงั ขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ขาดความเข้าใจในบริบทของชุมชน ตลอดจนขาดการค�ำนึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างรัฐ กับประชาชนและชุมชน และท�ำให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมมากยิง่ ขึน้ โดยมีสถานการณ์สำ� คัญ ๆ ได้แก่
• การบริหารจัดการพลังงาน รัฐบาลผลักดันให้มกี ารสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินในหลายจังหวัดเพือ่ สร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน อาทิ กระบี่ สงขลา (อ�ำเภอเทพา) อ่างทอง และชัยภูมิ โดยประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความกังวลถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและยังมิได้มีส่วนร่วมอย่างจิงจัง จึงท�ำให้เกิดการคัดค้าน
• การบริหารจัดการเหมืองแร่ คณะรัฐมนตรีมมี ติกำ� หนดยุตกิ ารท�ำเหมืองทัว่ ประเทศ หลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
และได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่ ต่อมา กสม. ได้เสนอให้ถอนร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. …. และ
ขอให้รัฐพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ
• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้ สืบเนื่องจากการใช้ค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ
ที่ ๖๖/๒๕๕๗ นั้น กสม. เห็นว่าการด�ำเนินนโยบายพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ ยังมิได้ค�ำนึงหรือใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนและชุมชน นอกจากนี้ การด�ำเนินนโยบายพัฒนายังขาดความสอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกับนโยบายอื่น ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นวาระของชาติ
• การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ค�ำสัง่ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙
และ ๔/๒๕๕๙ ซึง่ มีผลกระทบต่อสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน และสิทธิในการมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาและกระบวนการด�ำเนินการอยูภ่ ายใต้
หลักการคุม้ ครองสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนและการมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี เมือ่ มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
ทัง้ สองฉบับในพืน้ ทีจ่ ดั ท�ำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ความเสีย่ งจากผลกระทบต่าง ๆ
กสม. พบว่า การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการพลังงาน เหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้
ตลอดจนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังไม่เป็นไปตามหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน ตัง้ แต่ขนั้ ตอน การให้ขอ้ มูล การรับฟัง
ความคิดเห็น และขาดการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมในการเยียวยา หรือแก้ไขปัญหาให้แก่บคุ คล/ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ดังนัน้ จึงเสนอให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ ป็นการหลีกเลีย่ ง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จัดตั้งโครงการเป็นส�ำคัญ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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๔.

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

กสม. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ๘ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ กลุ ่ ม แรงงานข้ า มชาติ แ ละผู ้ ติ ด ตาม และกลุ ่ ม สตรี มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การประกั น ทั้ ง จากพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน บทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรฐานระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศรับ หรือการยอมรับการด�ำเนินการของรัฐบาลในกระบวนการ UPR
กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจจะถูกละเมิดซ�้ำซ้อนด้วยเหตุแห่งการมีสถานะต่าง ๆ
เหลือ่ มหรือทับซ้อนกัน โดย กสม. พบว่า รัฐบาลได้ให้ความคุม้ ครองสิทธิของกลุม่ บุคคลทัง้ ๘ กลุม่ ผ่านการก�ำหนดนโยบาย การตรากฎหมาย
และการมีแนวปฏิบตั ทิ มี่ คี วามก้าวหน้าหลายประการ แต่ยงั คงมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน
ในการน�ำนโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติ (enforcement) การขาดการบูรณาการ (coherence) การใช้นโยบาย
และกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ท�ำให้กลุ่มเฉพาะแต่ละกลุ่มมิได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าที่ควร โดยสรุปได้ดังนี้
กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
ปัจจุบัน สังคมไทยมีความเป็นพหุลักษณ์ (pluralism) โดยพบว่า มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในประเทศไทยมานานหลาย
ชัว่ อายุคน แต่ยงั ประสบสภาวะการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ โดยสาเหตุหลักมาจากข้อจ�ำกัดของกฎหมายสัญชาติ และสิทธิในความเป็น
พลเมืองของรัฐไทย ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หรือการพัฒนาต่าง ๆ จากการตรวจสอบกรณีร้องเรียน
กสม. พบลักษณะส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดปัญหาสิทธิของบุคคลในกลุ่มนี้ ได้แก่
• การเป็นคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ จากการขาดเอกสารพิสจู น์ตน การขาดความชัดเจน หรือปัญหาข้อติดขัดการเพิม่ ชือ่
ในทะเบียนราษฎร และขอมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน
• การเป็นบุคคลไร้รากเหง้า ทั้งเหตุจากการก�ำพร้าบุพการี หรือการถูกทอดทิ้ง
• การถูกจ�ำหน่าย หรือการระงับความเคลื่อนไหวรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎร
• การขาดความชัดเจนของกฎหมาย นโยบาย หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติ (เป็นไทย) ส�ำหรับ
บุคคลไร้สัญชาติในบางกรณี (อาทิ บุคคลผู้ท�ำคุณประโยชน์)
• การขาดนิยามความชัดเจนของค�ำว่าชนพื้นเมือง (indigenous peoples) ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนชุมชนที่มีอยู่
ใช้ชีวิต และผูกพันกับถิ่นฐาน วิถีปฏิบัติ และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่รัฐได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐ ไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่อง โดยการตราและพัฒนากฎหมาย และ
นโยบายให้สอดคล้องกันเพือ่ แก้ไขปัญหาการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติใน ๔ ส่วนหลัก คือ (๑) การแก้ไขการไร้สญ
ั ชาติทเี่ กิดจากประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดยก�ำหนดพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓
เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ อันเนื่องมาจากการยกเลิกหลักเกณฑ์การให้สัญชาติโดยหลักดินแดน (๒) การให้สัญชาติ
กับบุคคลทีส่ บื สันดานจากบุพการีทมี่ เี ชือ้ สายไทยแต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย หรือเสียสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายอันเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงเขตแดน (state succession) อาทิ กลุม่ คนพลัดถิน่ เชือ้ สายไทย หรือคนไทยพลัดถิน่ (๓) การลดขัน้ ตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทยเฉพาะราย (๔) การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทย ที่เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย รวมถึงเด็ก
และบุคคลที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป โดยการตรา
พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) ทีก่ ำ� หนดหลักเกณฑ์เรือ่ งการจดทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคน
ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการ
จัดท�ำทะเบียนประวัติของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น รัฐยังด�ำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย
แนวทางต่าง ๆ ให้กา้ วหน้าบรรลุผลเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการก�ำหนดสถานะให้แก่บคุ คลไร้สญ
ั ชาติโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาให้ได้รบั สัญชาติไทยอย่างถูกต้อง กรณีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือผ่อนปรนให้บคุ คลไร้รฐั ไร้สญั ชาติ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่เขตอ�ำเภอที่ควบคุมได้แต่ให้อยู่ภายในเขตจังหวัดนั้น
ทัง้ นี้ กสม. ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์สทิ ธิของกลุม่ ผูเ้ ฒ่าไร้สญ
ั ชาติ (อายุ ๖๐ ปี ขึน้ ไป) ซึง่ มีทงั้ สิน้ ๘๐,๑๑๘ คน
ในขณะที่มีเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในสถาบันการศึกษา และไม่มีเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคล (เด็กรหัส G) จ�ำนวน
๙๐,๙๖๖ คน และเด็กและเยาวชนที่เติบโตในประเทศไทย (เกิดนอกประเทศไทย) ซึ่งยังประสบปัญหาการพัฒนาสถานะ
บุคคลตามกฎหมายไทย
กลุ่มคนพิการ
การด�ำเนินการเพื่อส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง
โดยประเทศไทยได้ ยื่ น ภาคยานุ วั ติ ส ารต่ อ สหประชาชาติ เพื่ อ เข้ า เป็ น ภาคี พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
ของคนพิการ (OP - CRPD) โดยประกันสิทธิ เสรีภาพให้แก่คนพิการกรณีถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ (CRPD) และกระบวนการเยียวยาภายในประเทศไม่สามารถบรรลุผลได้ ส�ำหรับความก้าวหน้าภายในประเทศรัฐได้แก้ไขปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดา้ นสาธารณสุขของคนพิการ โดยมีคำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙
เรือ่ งการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดและขับเคลือ่ นนโยบาย แนวทางต่าง ๆ เพือ่ ให้คนพิการได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ เข้าถึงสิทธิประโยชน์
และความช่วยเหลือจากรัฐ อาทิ โครงการสานพลังสู่มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ ๑๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อขับเคลื่อน
การจ้างงานคนพิการ ก�ำหนดนโยบาย ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลที่มีความต้องการ
จ�ำเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการศึกษาทุกระบบและทุกระดับการศึกษา การขับเคลื่อนแนวทางการสร้าง
อารยสถาปัตย์เพือ่ ให้ทกุ คนในสังคมได้ใช้ประโยชน์รว่ มกัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม รัฐควรขับเคลือ่ นนโยบาย แนวทางต่าง ๆ
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล และควรปฏิบัติการ
เชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมให้เข้าใจถึงสิทธิของคนพิการ
กลุ่มเด็ก

ในปี ๒๕๕๙ รัฐได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการที่ก้าวหน้า ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อกังวลของ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (CRC) ได้แก่ การให้ความส�ำคัญต่อภาวะโภชนาการ และการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การอนุมัติร่างกฎหมายก�ำกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ การมีมาตรการแก้ไขปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน
การปกป้องคุม้ ครองเด็กจากการกระท�ำรุนแรง และการคุม้ ครองเด็กจากการใช้แรงงานทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดี ยังพบข้อมูลสถานการณ์
ที่น่าห่วงกังวลหลายประการ ได้แก่
• ปัญหาการกระท�ำรุนแรงต่อเด็ก
• สถานการณ์การเสียชีวติ ของเด็กจากการจมน�ำ้ อุบตั เิ หตุทางถนน และอุบตั เิ หตุจากรถรับส่งนักเรียน โดยมีจำ� นวน
เด็กที่เสียชีวิตจากการจมน�้ำ ๖๙๙ ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถโดยสารทัศนศึกษาและรถรับจ้างรับส่งนักเรียน ๑๐ ราย
• สถานการณ์เด็กกับสื่อออนไลน์พบว่า มีแนวโน้มการใช้งานสื่อออนไลน์ของเด็กที่เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับ
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะกับเด็ก ในขณะที่ มาตรการในการป้องกันเด็กจากสื่อที่ไม่เหมาะสมของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กอย่างทันท่วงที
• สถานการณ์ของเด็กเคลื่อนย้ายและเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานพบว่า มีข้อจ�ำกัดในการได้รับ
สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาในการปรับตัวเมื่อเข้าอยู่ในระบบการศึกษา รวมถึง
ภาวะเสี่ยงต่อการเผชิญกับปัญหาความรุนแรง การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกล่วงละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
การถูกท�ำร้ายร่างกาย ตลอดจนการถูกชักจูงให้เข้าสู่ขบวนการยาเสพติด และถูกล่อลวงเพื่อเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบกับสาระของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล
กลุม่ บุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน หรือเป็นทีร่ จู้ กั ในนามของ
ปฏิญญาว่าด้วยผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน หรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึง่ หมายถึง บุคคลทีส่ ง่ เสริมและต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง
และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน โดยยังคงพบสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และครอบครัว
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้แก่
• การถูกคุกคาม ข่มขู่ การถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
(Strategic Litigation Against Public Participation : SLAPP) โดยมักจะใช้ขอ้ หาหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณาและการน�ำข้อมูล
เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวในการที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
• การบังคับสูญหาย (enforced disappearance) ซึ่งมีการสอบสวนและน�ำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลไม่มากนัก รวมทั้ง
มีหลายคดีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดยังไม่ได้รบั การลงโทษ ครอบครัวและญาติไม่ได้รบั การแจ้งข้อมูลความคืบหน้าในการด�ำเนินการใด ๆ
• ข้อจ�ำกัดของการเยียวยาความเสียหาย โดยมีแต่การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านทนายความ
ทั้งนี้ ได้มีการน�ำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย
พ.ศ. .... เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ในขณะที่รัฐให้ความส�ำคัญกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการรายงาน
ทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ คณะรัฐมนตรีมมี ติให้คำ� รับรองในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ สนอโดยประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้แสดงความมุ่งมั่นในการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ใน (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา สังคมไทยมีพฒ
ั นาการของการยอมรับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และการแสดงออกทางเพศ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะพบพัฒนาการทั้งในด้านการก�ำหนดค�ำเรียกในเอกสารราชการ หลักฐานการเกณฑ์ทหาร และอื่น ๆ
ทั้งนี้ กสม. พบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน ๕ มิติส�ำคัญ คือ
• มิตกิ ารกระท�ำหรือการก�ำหนดให้เป็นความผิดในด้านกฎหมาย นโยบาย หรือบทบัญญัตติ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ยังพบ
ลักษณะของการตีความหรืออาจจะเป็นช่องทางทีน่ ำ� มาใช้ตคี วามในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ส่งผลต่อการเลือกปฏิบตั ใิ นทางหนึง่ ทางใด
อาทิ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมุ่งคุ้มครองทั้งหญิง ชาย และผู้มีการแสดงออก
ที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิดจากการถูกเลือกปฏิบัติทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ยังมิได้มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้หญิงและผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ การตรวจสอบ
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ยังเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติได้ โดยยกเว้นให้กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล
ตามหลักการทางศาสนา หรือเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย
• มิตกิ ารกระท�ำหรือการก�ำหนดให้เป็นการตีตราหรือเหมารวม โดยพบว่ามีการตีตราและการคุกคามทางเพศและ
การกระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสถานการณ์ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อมวลชนยังคง
ผลิตซ�้ำภาพต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในลักษณะเหมารวม มีความแตกต่างจากคนทั่วไป
• มิตกิ ารยอมรับทางกฎหมายทีม่ กี ารแสดงวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า มีกฎหมายทีม่ กี ารแสดงวิถที าง
เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศอยูบ่ า้ ง แต่กย็ งั ไม่ครอบคลุมในภาพรวม รวมถึงยังไม่มกี ารปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
• มิตกิ ารยอมรับหรือการอยูร่ ว่ มกับวิถวี ฒ
ั นธรรมอืน่ ๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการแสดงวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ
ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย พบว่าบุคคลทีแ่ สดงวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศสามารถด�ำเนินวิถชี วี ติ และประกอบอาชีพ หรือได้รบั
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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การจ้างงานในอาชีพทีแ่ ตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ บันเทิง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานว่า มีการเลือกปฏิบตั ใิ นเชิงระบบ
(systematic discrimination) ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ การเข้าถึงโอกาสในการศึกษา หรือการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ การสมัครงาน
ตลอดจนการเข้ารับราชการ หรือการประกอบอาชีพบางประเภท
• มิติความรู้ ความเข้าใจ ต่อวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า ประชาชนในบางส่วนยังคงมีทัศนคติ
ซึ่งจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มผู้สูงอายุ
รัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีนโยบาย แผนงานระดับชาติ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม “ดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั่วโลก (Global Age Watch Index)” ซึ่งประเมินผล
ความส�ำเร็จของนโยบายด้านผู้สูงอายุของประเทศทั่วโลกจากข้อมูลความมั่นคงทางรายได้ สุขภาพ ความสามารถ และ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย โดยประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับในระดับปานกลาง (ล�ำดับที่ ๓๔ จาก ๙๖ ประเทศ) ทัง้ นี้ กสม.
ยังพบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนผู้สูงอายุในประเทศไทยในส่วนส�ำคัญ คือ
• สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ ผูส้ งู อายุจำ� นวนมากยังประสบปัญหาความยากจน มีรายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจน
(๒,๖๔๗/คน/เดือน) ยังคงต้องพึ่งพิงรายได้จากผู้อื่น และต้องหารายได้เพื่อการด�ำรงชีวิต
• การเข้าถึงระบบสวัสดิการ ยังพบผู้สูงอายุจ�ำนวนมากที่ยังมีข้อจ�ำกัดในการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• สถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การถู ก ทอดทิ้ ง ให้ อ ยู ่ อ ย่ า งโดดเดี่ ย ว การเลื อ กปฏิ บัติ
การขาดโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ การแสวงหาประโยชน์ทางการเงิน การขาดระบบดูแลเอาใจใส่
เป็นพิเศษในระยะยาว
ทั้งนี้ ยังพบว่าสถิติการฆ่าตัวตายส�ำเร็จของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
ตามนโยบายและแผนงานด้านผูส้ งู อายุยงั ไม่มสี มั ฤทธิผ์ ลในทางปฏิบตั ิ จึงเสนอให้รฐั ด�ำเนินมาตรการทีจ่ ำ� เป็นและเป็นรูปธรรม
ซึง่ ท�ำให้สทิ ธิดงั กล่าวเกิดขึน้ จริง โดยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาทีก่ ระทบต่อผูส้ งู อายุอย่างจริงจัง การประกัน การคุม้ ครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผูส้ งู อายุ ในนโยบายด้านการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับหลักการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
และการสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำอนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุภายใต้กรอบการท�ำงาน
ของคณะท�ำงาน UN Open – ended Working Group on Ageing ของสหประชาชาติ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม
ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสญั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานย้ายถิน่ และสมาชิกในครอบครัว (ICRMW)
อย่างไรก็ตาม สิทธิของแรงงานย้ายถิน่ (แรงงานข้ามชาติ) ได้ถกู รับรองอยูใ่ นสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีหลายฉบับ ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะเน้น
การรับรองเฉพาะสิทธิและเสรีภาพของคนไทยเป็นส�ำคัญ แต่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทดแทนแรงงานคนไทย โดยในปี ๒๕๕๙ แม้รัฐได้มีนโยบาย/มาตรการเพื่อส่งเสริมสิทธิและ
แก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติหลายประการ เช่น การออกพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดท�ำโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหารูปแบบการท�ำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล รวมถึงการจัดการด้านนโยบายทั้งการพิสูจน์สัญชาติ หรือ
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งท�ำให้สถิติแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในหลายส่วน กล่าวคือ
• กระบวนการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ข องแรงงานข้ า มชาติ ซึ่ ง มี ค วามยากล� ำ บากในการเข้ า ถึ ง และมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
ทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมาก
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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• ปัญหาสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย การเข้าถึงและใช้สิทธิจากระบบประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพ
รวมถึง การไม่สามารถจัดตั้งและเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้
กสม. เห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติข้างต้น ยังเป็นปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือยังไม่เห็น
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการดังกล่าว
กลุ่มสตรี
รัฐมีความก้าวหน้าในการปฏิรูปกฎหมายตามพันธกรณีอนุสัญญา CEDAW มาตามล�ำดับ โดยได้บรรจุหลักการของ
ความเสมอภาคระหว่างเพศไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านการลงประชามติ เมื่อวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๙)๑ ในขณะที่ ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับที่ ๗๑ จาก ๑๔๔ ประเทศทัว่ โลก ทีล่ ดความเหลือ่ มล�ำ้
ระหว่างเพศได้มากที่สุด ซึ่งตกลงมาจากอันดับที่ ๔๐ ในปี ๒๕๔๙ (ระยะเวลา ๑๐ ปี) โดยมีประเด็นส�ำคัญที่มีสัดส่วน
ลดลงอย่างมาก กล่าวคือ โอกาสในการส�ำเร็จการศึกษา โอกาสและส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และอ�ำนาจทางการเมือง
ในขณะที่ในมิติด้านสุขภาพและการด�ำรงชีวิต ประเทศไทยถูกจัดในล�ำดับที่ ๑ จาก ๑๔๔ ประเทศทั่วโลก ปี ๒๕๕๙
สถิติในประเด็นความรุนแรงต่อสตรียังคงเพิ่มขึ้นโดยมีสตรีที่ถูกกระท�ำความรุนแรงและเข้ามารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๑๘,๙๑๙ ราย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ที่มีจ�ำนวน ๑๓,๒๖๕ ราย นอกจากนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวก็มี
เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยข้อมูลสถิติการฆ่ากันตายในครอบครัว ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ ฉบับ พบว่า
สถิตกิ ารฆ่ากันตายในครอบครัว ปี ๒๕๕๒ มีจำ� นวน ๑๗๕ ราย ปี ๒๕๕๓ มีจำ� นวน ๑๘๖ ราย และ ปี ๒๕๕๖ มีจำ� นวน ๒๐๖ ราย
โดยส่วนใหญ่สามีเป็นผูฆ้ า่ ภรรยา อีกทัง้ สถิตหิ ย่าร้างในรอบ ๑๐ ปีทผี่ า่ นมาของประเทศไทย ยังมีเพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ ๓๓
(ตัง้ แต่ ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙) ทั้งนี้ สถานการณ์สิทธิสตรีเป็นปัญหาที่มีรากเหง้าจากเจตคติแบบเก่า (stereotypes) ที่มีต่อสตรี
อันเป็นพื้นฐานไปสู่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ดังนั้น รัฐจึงควรด�ำเนินการทุกวิถีทางในการคุ้มครอง มิให้เกิด
การเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเสมอภาค และจะต้องด�ำเนินการในทุกวิถีทางในการ
ท�ำสิทธินั้น ๆ ให้เกิดจริงในทางปฏิบัติ โดยรับรองและด�ำเนินการมาตรการพิเศษต่าง ๆ เพื่อบรรลุความเสมอภาคในทาง
ปฏิบตั ริ ะหว่างสตรีและบุรษุ ในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ รัฐยังควรด�ำเนินการด้านนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิสตรีให้เป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

๑

ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
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EXECUTIVE
SUMMARY
2016 THAILAND HUMAN RIGHTS 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
of 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 highlights both progressive and retrogressive human rights impacts and incidents on annual
basis, assessed through two main inducive criteria, 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 2016 shall be precisely
concluded in four main parts as follows:

1.

CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

The NHRCT assesses overall civil and political rights an makes more focusing on spectrums of
rights pertaining to actions against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
upon substantive rights, prescribed under International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CAT) and International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED),
including all recommendations pledged or accepted by Thai government under from 2016 Universal Periodic
Review (UPR). The main incidents with NHRCT’s concerns and recommendations shall be presented as follows:
TORTURE AND ENFORCED DISAPPERANCE:
Thai government had drafted the Act on Prevention and Suppression towards Torture and Enforced
Disappearance, B.E. …., with harmonization of substantive matters in the CAT and the CED, the Cabinet
then adopted a Resolution dated 24th May 2016, with a consent to ratify the CED and the drafted Act.
Meanwhile, the NHRCT still receives complaints with allegations on torture and enforced disappearance
committed or linked to government officers. There are challenges with the lack of or misinterpretation of
laws and policies and ground settings for offences with allegations to torture and enforced disappearance.
These all would affect to efficiency and effectiveness of interrogation, investigation and recovery or
following-up those forcibly disappeared, e.g.:
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• Criminal Procedure Code, Section 226/1 marks an exception for the legitimacy of hearing of
information and evidences found through unlawful acts or any witness or evidence inquired from existing
information or unlawful obtain if it is giving more advantages for judiciary facilitation than impacts to the
criminal justice standards or rights and liberties of people.
These create loopholes of laws and procedures with misinterpretation, make shortcomings for
accessibility to judiciary processes with retrograde of right to fair trial of all family members of disappeared
and would mislead all government officers to carry on their duties with torture practices.
RIGHT TO FAIR TRIAL:
A number of complaints lodged to the NHRCT with allegations on violation of right to fair trials
in judiciary processes are higher than those in other rights spectrums, although the Government has make
amount of efforts to take actions upon constitutional provisions and relevant laws with guaranteeing of
rights to fair trial with ensuring of free and fair accessibility to justice with equality for all, e.g.
• The enactment and amendment of the Damaged for the Injured Persons and Compensation and Expense
for the Accused in Criminal Case Act, B.E. 2544 (2001), Regulations of Justice Fund Committee under the Justice
Fund Act, B.E. 2558 (2015), Criminal Procedure Code and Correction Act, B.E. 2479 (1936) and political wills;
• The regulating of clear measures with respect and protect of right to fair trail of alleged, accused
and prisoner, for example: not allowing to take alleged to present in front of the media, applying of body
scanners for searching of female prisoners’ bodies and an Order of the NCPO’s Head, No.55/2559 with
allowing any ordinary person committing offences from the date of 12th September 2016 upwards would
be judged by the Court of Justice in general.
These all incidents with economic and social disparities would make people accessible and exercising
their right to fair trial with differentiation. In addition, there are some Orders granting powers with exceptional acts
for government officers in specific matters that shall affect to rights of alleged, accused and prisoners, i.e. the
NCPO’s Order, No.3/2558 granting authorities to competent officers in charge of order keeping and restoring to
summon or subpoena any person to come to meet for giving useful information or testimony and might have
power to keep a person in custody not exceeding seven days. And in practices, there were reported that the
custodies under this Order have been renewed in continuity and creates more impacts or risks to human rights
violation including the using of fetters and handcuffs with uncovered and obloquy.
RIGHT TO PRIVACY AND PERSONAL INFORMATION PROTECTION:
Recently the information technologies have been rapidly changed, all communications and data
transmissions are easily conducted with possible human rights impacts, i.e. the procession or exposure of personal
information with commercial benefits and without any proper consents given from such persons. These would be
more or less creating damages or impacts to persons in terms of reputation, privacy, properties, rights and freedom
of expression including physical harms and life threats. Nonetheless, the Government has made efforts to enact
a common law protecting rights to privacy and personal information, but the NHRCT addresses that:
• Some provisions of this law shall not properly protect personal information, in the meantime, the legislative
process is very slow and without the proper engagement and participation of key stakeholders and people;
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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• The proposal of drafted law with additional amendment of the Computer Crime Act, B.E. 2550 (2007)
and some provisions granting powers for the Government to be able access or freeze any flow of information
and communication of people regardless any clear reason given and might create disproportional impacts to
rights and liberties of people.
Thus, the protection of rights to privacy and personal information is still imbalanced and inconsistent
with human rights standards, the NHRCT hereby would like to propose that the activities with
capacity-building and awareness-raising and development of bodies of knowledge on rights to privacy
and personal information shall be provided to both private and public authorities. These would help to
update all changes with more articulations for relevant officials to catching-up with information technology
and communications with effective enforcement of the Personal Information Protection Act, B.E. …. .
RIGHTS AND FREEDOM OF EXPRESSION, ASSOCIATION AND PEACEFUL
ASSEMBLY:
The NHRCT witnesses the limits and controls of rights and freedom of expression, association and
peaceful assembly with strict manners and surveillance through the enforcement of relevant laws especially
towards freedom of expression on political stands, ruling systems and public assembly, nonetheless these
would relate to public policies or public and private projects creating impacts to people and communities.
The Government has adopted laws and policies controlling freedom of expression as follows:
• The Criminal Code, the Public Assembly Act, B.E. 2558 (2015) and the Computer Crime Act, B.E. 2550 (2007);
• The NCPO’s Order No.3/2559 on the entrustment for approval and signing for appointment of
competent officials on prevention and suppression and assistant officials on prevention and suppression
offensive acts making harms for social order or destruction of economic and social system of the country.
The NHRCT finds that such laws and policies creating rooms for government officers to use wide discretion
with various responses by the end, while there are legislative measures and mechanisms with the dilution of
rights and freedom of people in exceeding causes and without necessities, cancellation or amendment if out of
date or irrelevance with current situations or being shortcomings for making life of the public.

2.

ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

The NHRCT assesses overall economic, social and cultural rights, prescribed under International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), and would like to present main incidents with
its concerns and recommendations as follows:
RIGHT TO EDUCATION:
The Government has endorsed various policies and measures for ensuring the accessibility to compulsory
education without any basic payments and now spends continual efforts for achievement of rights to education with
progressiveness in numerous dimensions, as: to allocate 20 percent of annual government statement of expenditure for
education; to guarantee accessibility to compulsory education without any basic payment and to enlarge basic education
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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for 15 years; to mobilize the educational reform in regional levels and take more accountability to participation of civil
society; to amend the Loan for Education Fund Act, B.E. 2541 (1998) with reducing of restrictions for accessing to the
Loan for Education Fund for those facing hardships and increasing more opportunities for any youth and children with
talents to pursue their studies in insufficient fields of studies with high public demanding for the country development
to be able to access to tertiary or vocational educations. The NHRCT witnesses principal challenges as follows:
• The overall educational reforms with development of comprehensive quality, especially for children
and youth facing risks, statelessness and nationality problems, belonging to ethnic groups and refugees and family
members of migrant workers, vulnerability and being in remote areas, these all shall be access to their rights to
education corresponding to their demands and needs;
• Theeducationalmanagementisnotcorrespondingtosocialandculturalbonds,especiallytheeducationwithmother tongue-based or multi lingual-based education (MTB/MLE) including to preserve and maintain community culture and natural
resources. Some laws are being criticized with poor implementation and misinterpretation, as: Section 12 of the National
Education Act, B.E. 2542 (1999) with additional amendment and Ministerial Regulation on Rights of Community-based
Organizations and other Private Organizations managing Basic Education in Learning Center, B.E. 2555 (2012).
RIGHT TO HEALTH:
The Government has adopted a number of policies and measures and made continual efforts to proceed
the achievement for possible highest attainable standards and indicators as: to promote the lifelong wellness;
to enhance the Announcement of National Health Committee on National Health System Charter, No.2, B.E.
2559 (dated 8th November 2016); to establish 13 health zones with nationwide coverage and outreach to 99
percent of population under the Universal Health Coverage scheme; to make the transmission of HIV/AIDs and
syphilis from mother to child with reduction of number not higher than 2 percent; to set-up 429 teenage clinics
within hospitals under the Ministry of Public Health; and to reduce teenage mother aging during 15-19 years old
(from 43.8 per 1,000 population in the same ages); to restore rights of more than 930,000 insured whom vacated
their rights under Section 41 (4) and (5) of the National Security Act, B.E. 2533 (1990) and Additional Amendment
(No.2), B.E. 2537 (1994). The NHRCT somehow witnesses principal challenges as follows:
• Groups of population shall not access to their rights to health and/or National Health Security, e.g.
students facing statelessness and nationality problems and without civil registration records, marginalized and
vulnerable groups, people residing in remote areas, teenagers and drug users;
• Management of disparities among those accessible to National Health Security with limit of healthcare
system development that might be focusing on public health services and not undertaking the preventive
approach with avoidance of risk factors.
RIGHT TO WORK:
Articles 6-8 of ICESCR, ratified by Thai government, ensures the rights to work with details as: (i) right to work;
(ii) right to accept proper work conditions with fairness; and (iii) right to form and partake in trade union, while Thai
government is also a state party of 14 International Labour Organization’s Conventions, but the NHRCT still experiences
challenges with situations of right to work as follows:
• Work conditions and social security of some workers, forced labor, amount of government minimum wages
that not covering substantive attainable standards of living of workers and their families and right to set up trade unions;
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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• Solving of labor in fishing industries by the ratification of ILO Conventions No.87 and 98 with making of
proper approach for accessing social security system and Workmen’s Compensation Fund.
The NHRCT finds that the Government makes efforts to promote and protect right to work of labors in
formal and informal sectors, e.g. the ratification of two ILO Conventions in relation with decent work with enhancing
for interpretation of designated standards for Thai workers and decent work into practices of workplaces.

3.

SPECIFIC SITUTATIONS AND CONCERNS

The NHRCT assesses overall specific situations creating massive human rights impacts nationwide
including those being under social spotlighting with actions of the government. In 2016, there are four
main with NHRCT’s concerns and recommendations as follows:
HUMAN TRAFFICKING:
The Government has vigorously fought with trafficking in persons problems with creating and applying
of laws and policies in proactive manners. The Anti-Human Trafficking Act, B.E. 2551 (2008), Sections 6 and 9 were
amended in compliance with the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) that
Thailand is a state party. The meaning of trafficked persons with affiliation to sex-work or prostitution was re-defined
to cover those committing sex-work or prostitution with consent or voluntary. In addition, some laws and policies
pertaining to forced labor with in fishing and seafood industries were also revised and amended with the promulgation
of the Beggars Controlling Act, B.E. 2559 (2016), while some mechanisms and focal points were also designed and
established for ensuring of effective investigation processes and without any irregularities and irrelevant delay on
human trafficking cases. The NHRCT addresses situations with taking advantages in forms of human trafficking, as:
• Forced labors, especially with fishing industries;
• Sex work or prostitution, especially for non-Thai women in entertainment industries;
• Forced beggars with exploitation from child labors in different forms, times or places with
inappropriateness that they might risk with sexual abuses or any other human rights violation.
From overall incidents of human trafficking in Thailand, all sectors have spent their endeavors to solve
problems in various dimensions, as if, to issue and enact laws and policies with measures accelerating all working
processes with implementing and following-up of concluding observations from all human rights-responsive
mechanisms particularly the International Human Rights Treaty Bodies. The human trafficking incidents in Thailand
in 2016 would be less serious, and by then Thailand has been upgraded within the revealing of last Trafficking in
Persons report (TIP) from Tier 3 (2015) to be Tier 2 (2016). The NHRCT encourages the Government to continue
all policies and measures with vigor implementation for the elimination of human trafficking.
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS:
The United Nations adopted the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
(in 2011) as encompassing guidance for interpreting the linking of non-binding instruments with accountabilities
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of private sectors, apart from those obliged to the state party, as to adopt and enact domestic laws and policies
with enforcement for the application and respect of human rights principles into business operations. And for
Thailand, though business sectors give cooperation to act corresponding to its domestic laws and policies but
there are some laws with loopholes for human rights impacts as follows:
• Impacts to labor, migrant workers, communities and groups with vulnerability, as per the
European Commission issued a yellow Notice to Thailand or the U.S. Department of State launched a
Trafficking in Persons Report (TIP) with placement of Thailand in Tier 3;
• Impacts to communities and environment caused by mining operations, extractive industries
and other mega-development projects or investments both in Thailand from any business sectors and
in Thailand’s neighboring countries or abroad from Thai affiliating entities.
The NHRCT addresses that the Government makes a number of measures and policies for solving
recent problems with more cooperation of business and non-states actors undertaking human rights-based
approach. The Cabinet adopted a Resolution, dated 16th May 2016, corresponding to the NHRCT’s policy
recommendation on transboundary cases with extra-territorial obligations (ETOs) to showing-up of political
will to mobilize the adoption of measures and operational guidance for encouraging business actions with
social responsibility and respect of human rights of both in Thailand and abroad, especially for all Thai
investment or development in neighboring countries. In addition, the Government also framed a Strategic
Plan for Promoting Corporate Social Responsibilities, No.1 (2015-2017) with regular review. Nonetheless,
the NHRCT observes that there are very few progress actions in a moment, except for those seriously
affecting to earnings of businesses and trades. It thus recommends the state authorities and private sectors
to vigorously undertaking the interpretation of UNGPs into practices with precaution and preventive
tools – Human Rights Due Diligence (HRDD) - comprehensively inspecting human rights impacts.
SITUATIONS IN THE DEEP SOUTH:
In 2016, there were 807 incidents, with 307 death toll and 628 injured persons from violence
in the Deep South. These were increased from the year 2015 with 674 incidents, 246 death toll and 544
injured persons. Meanwhile the Government makes efforts to solve problems with non-violence through
peace talks and dialogues with all relevant parties since September 2016. Some safety zones have been
demarcated in areas with most concerns including the making of agreements among parties. Anyhow
there are some incidents as follows:
• The continuity of violence committed in the Deep South while there are none of concrete
actions taken or with any progress outcomes from agreement made though peace talks and dialogues;
• There were some complaints lodged to the NHRCT with allegation that the adoption and using
of martial and security laws in the deep south provinces causing violations towards rights to fair trial.
The NHRCT addresses that groups of affected children and women whom lost their family leaders
and breadwinners in violations are still facing both direct and indirect impacts with continuity, thus would
like to urge the Government to give proper remedial in due process with effective manners for ensuring
that they all would be treated properly in both natures of physical and mental damages.
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COMMUNITY RIGHTS, NATURAL RESOUCES AND SURROUNDINGS:
In 2016, the Government makes its efforts for operating all projects and activities developing
the country, but some of them are reported with the lack of proper participation from stakeholders,
lack of information provided and understandings on community contexts including lack of awareness on
emerged impacts which leading to conflicts among government agencies, people and communities on
the ground with creating of more social disparities. There are some provocative incidents with human
rights violations as:
• On the energy management, as the Government has propagated, with building-up of energy security,
to set up coal-power plants in some provinces, as: Krabi, Songkla (Thepa sub-district), Ang Thong and Chaiyapoom.
These contentious cases cause broad concerns to potential and possible impacts among people in communities
with inaccessible to information and proper participations. There are some resistances incurred on the ground;
• On the mining management, the Cabinet adopted a resolution with termination of mining operations
countrywide from the date of 31st December 2016 and has amended the Mining Act, B.E. 2510, and the NHRCT then
has proposed to revoke the draft Mining Act, B.E. …. and urged the Government to delicately consider such Act;
• On the matters of natural resources, lands and forests management, in reference to the NCPO’s Orders
No. 64/2557 and No. 66/2557, the NHRCT opines that the Government has implemented all development policies
without any full efforts made to promote and protect rights of people and communities, meanwhile the operations
undertaken in accordance with other policies are also inconsistent, including with national agendas and policies;
• On the gist of development of special economic zones, they make at least 2 impacts to people and
communities as: the NCPO’s Order No.3/2559 and No.4/2559 with infringement to rights and participation of people,
including their rights to life and to living in sound environment. The laws on city zone and planning and on controlling
of building are contented with processes to protect rights and participation of people, including their rights to life
and to living in sound environment, but once these are exempted in special economic zones, all people residing
within or nearby would be affected.
The NHRCT finds that all projects and activities, including those pertaining to energy management,
mining, natural resources, lands and forests, and special economic zones, are not in line with principles
of people participation, starting from accessibility to information; rooms for participation; and remedial
preparation and redress for individuals and communities affected. The Government and relevant authorities
therefore shall avoid, prevent and provide effective remedy for all problems incurred with respect to
rights of people and communities particularly those within or nearby the project or activity areas.

4.

GROUPS WITH MARGINALIZATION AND VULNERABILITY

The NHRCT assesses situations of eight groups with the most marginalization and vulnerability, covering
the ethnic and tribal groups, indigenous peoples and stateless and nationality-less persons; groups of persons
with disabilities; groups of children and youth; groups of human rights defenders; sexual orientation and
gender identity; groups of the older persons; groups of migrant workers and their families; and groups of
women. Their rights would be protected and guaranteed by various international human rights treaties,
provisions in the Constitution, other relevant international standards, including pledges and acceptances
รายงานผลการประเมินสถานการณ์

32

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

of the Government under the UPR process. These groups are considered to be the most vulnerable
and are facing human rights infringements either from anyone’s actions taken with multi-discrimination
and their intersectional attributions. The NHRCT considers that the Government has made its efforts to protect
all eight groups, with the promulgation and adoption of laws and policies with affirmative actions taken,
while there are limits and constraints found with both effectiveness and efficiency of the implementation
and enforcement of these laws and policies with incoherence among state apparatuses. These groups
are nevertheless not able to access to their basic rights in proper manners. Their situations with NHRCT’s
concerns and recommendations shall be concluded as follows:
ETHNIC AND TRIBAL GROUPS, STATELESS AND NATIONALITYLESS PERSONS:
Thai society has been formed with embedding of social and cultural pluralism comprising self-identified
56 ethnic and tribal groups whom claiming their existence in Thailand for generations, while some of
them continually face statelessness and nationality problems due to the limits of laws and policies on
nationality and rights of Thai citizens. Thus, they are not allowed to access to basic rights or any other
developments. The NHRCT thus delicately and strategically conducts its duties on investigation and
promotion and identifies root-causes of rights derogation and infringements of these groups as follows:
• Being stateless and nationality-less persons due to lack of evidences and documents with self-proofs,
of uncertainty or problems and shortcomings for adding-up their names within civil registrations and with
requesting for identity cards;
• Being rootless persons or undocumented due to being founding or orphans;
• Being expelled their names from or frozen their names with movement in civil registrations;
• Lack of or ambiguity of laws, policies and operational guidance for nationalization (being Thai) for persons
facing statelessness and nationality problems, e.g. persons making public contributions;
• Lack of clear, certain and official-recognized definition of “indigenous peoples” with strong
links to communal and ancestral bonds practicing their earning ways for generations in continuity;
Meanwhile, the Government continually spends the great efforts solving problems of statelessness
and nationality with the adoption and enactment of laws and policies corresponding to statelessness
and nationality situations, in 4 main parts as: (i) the redemption for nationality problems caused by the
announcement of Revolutionary Decree, No.337 through the enactment of Nationality Act, B.E. 2509
(1966) with Additional Amendment (No.4), B.E. 2551 (2008), Section 23 for solving of nationality problems
from the denial of “jus soli” ; (ii) the transfer of nationality of descendants of Thai parents but without
Thai nationality or losing their Thai nationalities due to the state succession with ‘jus sanguinis”, e.g. Thai
displaced persons; (iii) the minimizing of work process for approval of Thai nationality on individual basis;
and (iv) the solving of nationality and legal status problems of pupils, students and nationality-less persons
in Thailand being descendants of ethnic minorities and ethnic groups whom born in Thailand, including
children and persons being studying or graduated with the bestowment of Thai nationality in general
through the enactment of Civil Registration Act, B.E.2534 (1991) and Additional Amendment (No.2) regulating
the criteria for birth registration of all children born in Thailand and Civil Registration Act (No.2), B.E. 2551
regulating guiding principles for making of civil registration of persons residing in Thailand. Meanwhile
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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the Government also mobilizes and implements all other policies and measures with overcoming of
achievements, as: a project for granting of legal statuses for persons facing statelessness, especially children
and youth regardless their education status for being Thai; the Announcement of Ministry of Interior with
temporarily allowing stateless and nationality-less persons registered to be able to commute out of their
domicile districts but still be in a domicile province.
The NHRCT has concerns on rights situations of 80,118 elders facing nationality problems (those
aging from 60 years old) meanwhile there are 90,966 undocumented children and youth facing statelessness
and nationality problems being enrolled under educational institutions and children and youth growing-up in
Thailand (born outside Thailand) facing problems with personal legal status development under Thai laws.
GROUPS OF PESONS WITH DISABILITIES:
The Government has taken a number of progressive actions with promotion, protection and development
of life quality of persons with disabilities, covering the accession for Optional Protocol to the Convention
of the Rights of Persons with Disabilities (OP-CRPD) with ensuring of the communications and complaint
handling procedures of rights and liberties of persons with disabilities are in place as well as more effective
remedy provided. In addition by virtue of the NCPO’s Order No.58/2559 on accessibility of public health services
for persons with disabilities in accordance with the National Health Security Act and Social Security Act,
the disparities among persons with disabilities are being reduced, meanwhile persons with disabilities are also
encouraged through specific laws and policies, with the life quality developments by reaching some benefits
and affirmative actions provided, e.g. a project on income generation for 10,000 persons with disabilities with
mobilizing of employment for persons with disabilities; a policy with agenda in 2016 with collaboration on
education management for person with special needs for encouraging all persons with disabilities to be able to
access to all kinds and all levels of education systems and the intensifying of universal designs for all people.
The NHRCT somehow finds gaps and challenges of policy harnessing on promotion of quality of
life of persons with disabilities, especially those residing in remote or rural areas with and would like to ask
the Government to provide more efforts making for awareness raising with the public pertaining to rights of
persons with disabilities.
GROUPS OF CHILDREN AND YOUTH:
In 2016, the Government adopts some measures with actions taken corresponding to concerns
of the Committee to the International Convention on the Rights of the Child (CRC), as: to provide more
resources with nutrition and feeding for new born infants; to adopt the draft law supervising advertisement
for products substituting breast feeds; to issue measures and solutions for solving problems of drop-out; to
protect children from all violations; and to protect children from all forms of child labors. Meanwhile, there
are some incidents with concerns addressed as follows:
• Violence against children;
• Incidents with death of children from being drown, road accidents and accidents from school transportation,
there are 699 death toll of children being drown and 10 died from road accidents with excursion and school transportation;
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• Cyber bullying, with increased number of children abused either from the lack of media literacy
and abusive contents, the Government exercises some measures that might not suitable, without coverage
and not responding to current situations and challenges with wide access to internet countrywide;
• Situations of children on the move and children as family members of migrant workers, there are
some restrictions with accessibility to basic education and public health found, while for those accessible
to education are facing challenges with school adaptation. Some are even worsen with exposing to physical
and mental abuses, discrimination, sexual harassment and exploitation, narcotic drugs and human trafficking.
GROUPS OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS:
The United Nations General Assembly had adopted substantive matters described in the Declaration
on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (in 1998) or the so-called “Human
Rights Defenders Declaration”. These persons hoist their strong commitments to promote and strive
against all acts with the protection of and awareness on human rights and fundamental freedoms. The
NHRCT records some incidents as follows:
• Threats and abuses with lawsuits against public participation or Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) with applying of defamation charges though advertisement and bringing in or uploading information into
computer system, these cause the specter with self-censorship for expression or delivery of opinions in all incidents;
• Enforced disappearance with less amount of cases litigated in the court of justice, including there are
many cases with allegation to offenders found without any penalization and undertaking of culture of impunity,
there is none of information and update given to family members and relatives of those forcibly disappeared.
• Limits of remedies to damages or injuries, as by the nature of law, there are only financial
help with legal aids provided.
Nevertheless, the draft Prevention and Suppression against Tortures and Enforced Disappearance,
B.E. …. has been proposed to the National Legislative Council, while the Government gives more focusing
on incidents of human rights defenders, reflecting from the review of human rights situation of Thailand
under the second Universal Periodic Review (UPR), the Cabinet adopts a resolution with pledges to any
proposals from any state parties with commitment for inscription of human rights defenders within the
draft National Human Rights Action Plan, No.4.
SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY:
Within the last decade, there are more actions with reconstruction of social mindsets and torelance on sexual
orientation and gender identity (SOGI), the NHRCT observes five main domains with incidents in Thailand as follows:
• In the matter of criminalization, there are some laws and policies found with provisions or interpretation
with misleading to discriminatory practices, e.g. the Gender Equality Act ,B.E. 2558 (2015) with loopholes or
exemption for discrimination on grounds of religious manifestation or national security causing derogation
of rights of any specific persons with identities or to protect public welfares and security;
• In the gist of stigmatization with stereotyping, some incidents showing the blanket prejudice
with sexual harassment and violence against persons with sexual orientations and gender identities or
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lesbian, gay, bi-sexual, transgender, intersex and queer (LGBTIQ) found, especially within media coverage
that cause reproduce and retain of stigmas towards LGBTIQ and social exclusion;
• Status identity recognition, particularly within laws and policies, there are very few with avoidance
of binary concept of sex, but spectrum of choices, nonetheless some laws, especially the draft Same Sex
Marriage Act, are still pending with delay and irregularities;
• Religion and culture with gender inclusion, LGBTIQ are more accepted in term of social cohesion
with employment, particularly within entertainment industry while there are some reports with abusive manners
claimed, particularly on systematic discrimination on grounds of access to education, vocational training programs
for capacity strengthening, job seeking and application and being government officers or in any careers;
• Empathization with more broad mindset and accurate understandings, it addresses that some
groups of people might have positive perceptions with SOGI and LGBTIQ, while there are some rooms of
understandings that might need to be filled with gender sensitivity.
GROUPS OF THE OLDER PERSONS:
The Government undertakes various actions with fulfilling of rights of the older persons including
the issuing of policies and laws with adoption of national action plans and measures corresponding to the
need of older persons, nonetheless Thailand is ranked as 34th from 96 countries worldwide with Global
Age Watch Index, highlighting vital schemes showing life quality of the older persons as: income security,
health, competencies and friendly environment. The NHRCT addresses some challenges as follows:
• On the economic rights, some older persons are struggling with poverty, they earn lower
income than poverty line (2,647 THB/person/moth), while they are depended on incomes of other family
members or persons and there is none of certain source of incomes for daily life;
• On the accessibility to social security, many of older persons are facing constraints with daily
subsistence taken;
• On the matters of living with violation, some are found with unaccompanied and isolation,
discrimination and lack of infrastructure with appropriateness for older persons, financial exploitation and
there is none of caregiving in the long run.
In addition, there are some reports exposing increased number of older persons committing suicides
on annual basis, while some policies and laws are not near the achievements. The NHRCT would like to propose
the Government to proceed any affirmative and concrete actions with necessity for ensuring such rights would
be made to be real with the mobilization of solutions and resources for older persons; the guaranteeing,
protection and promotion on rights of older persons; and the acts in accordance with development
policies and Sustainable Development Goals (SDGs), capacities strengthening and networking with promotion
and protection of rights of older persons; and the enhancing of constructing of United Nations Convention
on the Rights of Older Persons under a framework of UN Open-Ended Working Group on Ageing.
GROUPS OF MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES:
Thailand has not yet ratified the International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members
of their Families (ICRMW) but for the rights of migrant workers (alien labour), they are guaranteed under
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various international human rights treaties while Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E.
2557 (2014) only guaranteeing rights and liberties of Thai persons. In the meantime, Thailand has depended
on migrant workers, especially from neighboring countries and in 2016, several policies and measures
protecting and promoting rights of and with solutions for migrant workers, e.g. the promulgation of Royal
Decree on Taking of Migrant Workers for Domestic Employers, B.E. 2559 (2016); the establishment of
academic cooperation for solving of unacceptable or indecent work in fishing industries and continuing
activities of fishing industries; and the management for policy with nationality proof or registration of
migrant workers. These cause the declining number with statistic of illegal entries of migrant workers
while there are problems with human rights impacts towards migrant workers and their dependent, as:
• The process for nationality proof of migrant workers is found with difficulties for accessibility
and high expenses;
• The work conditions with safety, accessibility and exercise of rights within social security
healthcare security schemes, including the prohibition for forming and being members of trade union.
The NHRCT addresses that problems of migrant workers are still unsolved or solved but with
very few concrete outputs, therefore the Government shall consider to take them into account.
GROUPS OF WOMEN:
The Government has made progressive development with law reforms in accordance with the
International Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), including to inscribe
gender equality within provisions of Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. …. (one with referendum on
7th August 2016)2. And in 2016, Thailand is ranked in 71st country with the most reduction of gender disparities
from 144 countries worldwide which was lower than its 40th rank in 2006. A number of vital factors are
criticized with cause of the decline as: educational achievement and opportunities and participation on
economy and political powers. On the dimension of health and livelihood, Thailand is ranked as 1st country
from 144 countries worldwide. And for the violence against women, there are 18,919 women facing
violence and approaching to One Stop Crisis Center (OSCC) in 18,919 cases (increasing from 2015 with
13,265). The incidents of domestic violence are tentatively increased with battered women’s syndrome,
as: in 2009, there were 175 killed in family, in 2010, 186 killed in family and in 2013, 206 killed in family
and most of killers were husbands while there are increasing numbers of divorcing cases within the past
decade, as increase to be 33 percent (during 2006-2016).
The rights situation of women would somehow link to stereotyping with discrimination or prejudice on sex and gender disparity, therefore the Government shall spend its endeavors in all aspects to
ensuring the protection and acts without discrimination with achievement of equality as per its pledges
and acceptances given and with affirmative actions for gender equality. The SDGs, particularly those in
line with women’s rights, shall be used to standardize and inspect for policy development.
2

............................................................................
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บทที่
กรอบการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

๑

หลักการปารีส (Paris Principles)๓ ก�ำหนดมาตรฐานบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human
Rights Institutions: NHRIs) ทีส่ ำ� คัญไว้ ๕ ด้าน ซึง่ NHRIs ควรพิจารณาด�ำเนินการ โดยในจ�ำนวนนี้ มีบทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function) ซึง่ ครอบคลุมหน้าทีห่ ลัก ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การเฝ้าระวังสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศ
(๒) การเฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรือ่ ง (๓) การเฝ้าระวังสถานทีก่ กั กันเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารกระท�ำทรมาน และมีการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปตาม
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน และ (๔) การเฝ้าระวังและติดตามการด�ำเนินการของหน่วยงานในประเทศ ตามข้อเสนอแนะทัง้ จากกลไกตามสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty-based) ซึง่ ครอบคลุมกติกาและอนุสญ
ั ญาต่าง ๆ ทีป่ ระเทศที่ NHRIs นัน้ ๆ ตัง้ อยูเ่ ป็นภาคี๔
และตามกลไกกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ (Charter-based) ซึง่ ครอบคลุมผูแ้ ทนพิเศษ (Special Representative) ผูร้ ายงานพิเศษ
(Special Rapporteur) กลไกทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน (Universal Periodic Review : UPR) และอืน่ ๆ โดยการปฏิบตั งิ านดังกล่าว
NHRIs จะต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดย NHRIs จะต้องรักษาสมดุลอย่างเหมาะสมตามหลักการปารีส ค�ำนึงถึงการใช้หลักของการ
คงไว้และไม่ลิดรอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (non-derogable rights) และการด�ำเนินการให้คุณภาพแห่งสิทธิมีมาตรฐานหรือ
อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่และจัดสรรได้ (progressive realization
of rights) และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของประเทศเป็นส�ำคัญ

การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลงชัว่ คราว เว้นหมวด ๒
พระมหากษั ต ริ ย ์ และให้ อ งค์ ก รอิ ส ระและองค์ ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ และให้องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้น ในการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจส่วนหนึ่งที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๘) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๖)
ซึ่งก�ำหนดให้ กสม. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมทัง้ ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน การจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์ถอื เป็นการส่งเสริม
ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศว่าในแต่ละปี มีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญใดบ้างที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิของประชาชนที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในอื่น ๆ พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และค�ำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งในด้าน
ที่เป็นความก้าวหน้าและความถดถอย
ในการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนฯ ฉบับนี้ กสม. ได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และคัดเลือก
ประเด็นจากสถานการณ์สำ� คัญทีเ่ ป็นทีส่ นใจอย่างกว้างขวาง ทัง้ จากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน สือ่ มวลชน สาธารณชน ตลอด
จนประชาคมระหว่างประเทศ และ/หรือเห็นว่ามีผลอย่างส�ำคัญต่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ รวมถึง
เรือ่ งที่ กสม. ได้มกี ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นต่าง ๆ เหล่านัน้ ทัง้ จากการจัดท�ำรายงาน การตรวจสอบ หรือการจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเพือ่ แก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง แล้วน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักในการประเมิน ดังนี้
หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๐,
สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/Paris-Principles.aspx
๔
ประเทศไทยเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๗ ฉบับ จากทั้งหมด ๙ ฉบับ
๓
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๑

หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะในหมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย และหมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๔ ซึ่งบัญญัติว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับ
การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี๕้

สิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองจากสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคี

โดยทีป่ ระเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รัฐจึงมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องด�ำเนินการ
ให้สอดคล้อง และ/หรือ เป็นไปตามมาตรฐานที่รับเอาไว้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนหลัก ๗ ฉบับ จากทั้งหมด ๙ ฉบับ ได้แก่
๒.๑ อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (International Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘
๒.๒ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก (International Convention on the Rights of the Child:
CRC) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕
๒.๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights: ICCPR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
๒.๔ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๒.๕ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: ICERD) มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๒.๖ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment: CAT) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒.๗ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (International Convention on the Rights of
Persons with Disabilities: CRPD) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance: CED) โดยได้ลงนาม (sign) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติ ณ วันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว พร้อมกับ (ร่าง) พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยที่ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ปี ๒๕๕๙ (ช่วงเวลา ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) จะอ้างอิงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีผลบังคับอยู่ในช่วงเวลาขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ จะยังคงเชือ่ มโยงกับหลักการส�ำคัญ โดยเฉพาะในส่วนเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วย
๕
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กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๒

บทที่

๑

การทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....๖ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการตามกระบวนการให้สัตยาบัน
(ratify) กับองค์การสหประชาชาติและการน�ำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวตามขัน้ ตอนนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ แม้วา่ อนุสญ
ั ญาฯ
จะยังไม่มผี ลใช้บงั คับกับประเทศไทย แต่รฐั บาลต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการขัดต่อสาระและความมุง่ ประสงค์ (Objects
and Purposes) ของอนุสัญญาดังกล่าว ในส่วนของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of Migrants and
Members of their Families : ICRMW) ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี
นอกจากสนธิสัญญาหลัก ๗ ฉบับข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol
: OP) ของสนธิสญ
ั ญาข้างต้นในบางฉบับ ซึง่ ขยายผลการด�ำเนินการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิในเชิงการปฏิบตั ิ หรือการจัดตัง้
กลไกเพิ่มเติมจากข้อบทในสนธิสัญญาหลักนั้น ๆ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับ (OP) ทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ได้แก่
พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Optional
Protocol to the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
: OP-CEDAW) ซึ่งมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการยอมรับอ�ำนาจของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาฯ ในการรับและพิจารณา
ข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลในนามผู้ถูกละเมิด
สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓
๒ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยการขายเด็ก โสเภณีเด็กและสื่อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the International Convention on the Rights of the Child on the Sale of
Children, Child Prostitution and Child Pornography: OP-SC) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารดังกล่าวด้วยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙
๓ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ
(Optional Protocol to the International Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children
in Armed Conflict: OP-AC) ซึง่ ประเทศไทยได้เป็นภาคีพธิ สี ารฉบับนีด้ ว้ ยการภาคยานุวตั ิ เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
๔ พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน (Optional
Protocol to the International Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure: OP3)
ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
๕ พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Optional Protocol to the International
Convention on the Rights of Persons with Disabilities : OP- CRPD) โดยผลใช้บงั คับกับประเทศไทย นับตัง้ แต่วนั ที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑

ผลสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CAT เมื่อปี ๒๕๕๐ และการลงนามต่ออนุสัญญา CED ในปี ๒๕๕๔ แต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน ซึ่งต่อ
มารัฐบาล (โดยกระทรวงยุติธรรม) ได้จัดท�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ คือ การก�ำหนด
บทลงโทษเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดในการทรมานผู้ถูกจับกุม หรือการอุ้มให้สูญหาย ไม่ว่าจะโดยการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ โดยหากพิสูจน์ได้ว่ามาจากความยินยอมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ก็ถือว่าการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม สถานการณ์ความไม่มั่นคง โดยมีการก�ำหนดระยะของอายุความไว้ ๒๐ ปี และมีการ
ตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย เพื่อก�ำหนดมาจากการคุ้มครองผู้เสียหายจากการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดย
ประกันสิทธิแก่ผู้ถูกจับกุมในการติดต่อกับญาติ ทนายความ หรือผู้ที่บุคคลนั้นๆ ไว้วางใจ สิทธิในการแจ้งให้บุคคลอื่นได้ทราบถึงสภาพการคุมขัง และห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐส่งตัว
บุคคลใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร หากเชื่อว่า จะก่อให้เกิดการทรมาน หรือถูกบังคับให้สูญหาย
๖
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นอกจากสนธิสัญญาหลักและพิธีสารข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังให้สัตยาบันกับอนุสัญญาที่จัดท�ำขึ้นโดยองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)๗ รวม ๑๔ ฉบับ อาทิ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๔
เรื่อง การหยุดพักผ่อนประจ�ำสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๖๔ (๑๙๒๑) ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน
ในเรื่องค่าทดแทนส�ำหรับคนงานชาติในบังคับและคนต่างชาติ พ.ศ. ๒๔๖๘ (๑๙๒๕) ฉบับที่ ๑๘๒ เรื่อง การห้ามและ
การด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ (๑๙๙๙) เป็นต้น

๓.

กฎหมายภายในของประเทศไทย

ประกอบด้วย กฎหมาย กฎ ระเบียบภายในประเทศ นโยบาย แผนงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ ๑ และ ๒

๔.

ปฏิญญา ข้อมติ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ

๑) หลักการส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
๑.๑ ความเสมอภาค (equality) คือ การเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ โดยทุกคนเกิดมาอย่างอิสระ และมีความ
เสมอภาคในเรื่องศักดิ์ศรีและสิทธิ และการไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) ซึ่งเชื่อมโยงกับความเสมอภาค โดยเป็น
หลักประกันในการเข้าถึง การมีอยู่ และการดูแลให้เกิดภาวะสิทธิของบุคคลที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ และส่งผล
กระทบต่อสารัตถะของสิทธินั้น ๆ ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ พื้นฐานทางสังคม
ภาษา การนับถือศาสนา การเมืองและความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ
๑.๒ ความเป็นสากล (universality) คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้กับบุคคลทุกคน โดยไม่มีข้อจ�ำกัดใด ๆ
บุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือข้อจ�ำกัดใด ๆ
๑.๓ การคงอยูข่ องสิทธิแบบติดตัว และไม่สามารถถ่ายโอนได้ (inalienability) และไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้
(indivisibility) รวมถึงความเกื้อกูล (interdependency) และเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน (interrelated) ของสิทธิต่าง ๆ กล่าวคือ
คุณลักษณะของสิทธิในด้านต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้
และมักจะมีผลกระทบต่อกันในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในด้านหนึ่งด้านใด

มีสถานะเป็นทบวงช�ำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ (specialized agency) โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการปรับปรุงสภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ผ่านการก�ำหนด
ติดตาม และก�ำกับมาตรฐานในด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การประกันสังคม และอื่น ๆ
๗

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ประกอบด้วย ปฏิญญา ข้อมติ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนค�ำมั่นต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ (pledge) และ/หรือ
รับรอง (accept) ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ อาทิ ในกระบวนการเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ต่อสหประชาชาติ (Universal Periodic Review: UPR) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินมาตรการและการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความสมดุล เป็นธรรม และเหมาะสม
ตามสถานการณ์ภายในประเทศ ดังนั้น ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน กสม. ได้น�ำหลักการส�ำคัญของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มาใช้ในการวิเคราะห์ และท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย กล่าวคือ

บทที่

๑

๒) ลักษณะของสิทธิ และการด�ำเนินมาตรการและการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง จ�ำแนกเป็น
๒.๑ สิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (non-derogable rights) ซึ่งมิอาจเพิกถอนหรือลิดรอนได้ ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดก็ตาม เช่น สิทธิทจี่ ะมีชวี ติ อยู่ สิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน และในกรณีทเี่ ป็นสิทธิทรี่ ฐั อาจจ�ำกัดหรือเพิกถอนได้ชวั่ คราว
(derogable rights) ในบางสถานการณ์ที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศยินยอมให้รัฐกระท�ำได้เพื่อวัตถุประสงค์
บางประการ ได้แก่ ความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือเพื่อศีลธรรม โดยรัฐต้องด�ำเนินการตาม
แนวทางทีเ่ ป็นทีย่ อมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น มีการบัญญัตไิ ว้เป็นกฎหมายทีช่ ดั เจน เป็นไปเพือ่ เหตุผลทีช่ อบธรรม
รัฐไม่สามารถหาวิธีการอื่นมาทดแทนได้ และการใช้อย่างจ�ำกัดและเท่าที่จ�ำเป็นได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป็นมาตรการจ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย เป็นต้น
๒.๒ สิทธิบางประเภททีร่ ฐั จะสามารถท�ำให้กา้ วหน้าหรือเป็นจริงได้ โดยต้องด�ำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ (progressive realization of rights) ซึ่งรัฐจ�ำเป็นต้องแสดงความมุ่งมั่นและมีแนวทางการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการก�ำหนดให้บรรลุเป้าหมายทีช่ ดั เจน (progressive achievement) เช่น มีแผนการปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลา ก�ำลังบุคคลากร ผู้รับผิดชอบ และการติดตามผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ/
เหมาะสม (maximum available resources) และไม่มีการเลือกปฏิบัติ (non-discrimination)
๒.๓ การด�ำเนินมาตรการและการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง จะต้องหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีท่ ำ� ให้
เกิดการเลือกปฏิบตั แิ บบซ�ำ้ ซ้อน (multiple discrimination) และค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ทแี่ ตกต่างหลากหลาย ทับซ้อน และเชือ่ มโยงกัน
(intersectionality) ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจาก (๑) ลักษณะทางชีวภาพหรือการถือก�ำเนิด อาทิ เพศก�ำเนิด (sex) ชาติพันธุ์
(ethnicity) เชื้อชาติ (race) สีผิว (color) อายุ (age) และความพิการ (disabilities) และ (๒) ลักษณะการรับรู้ หรือการให้
ความหมายในเชิงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม อาทิ วิถที างเพศ สถานะทางสังคมของความเป็นชาย-หญิง คุณวุฒทิ างความรู้
อาชีพ หน้าที่การงาน และอื่น ๆ
๓) ความผูกพันทางกฎหมาย และหน้าทีข่ องภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน จ�ำแนกเป็น
๓.๑ รัฐในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ (duty-bearer) ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายในเขต
อ�ำนาจรัฐ (jurisdiction) รวมถึงการดูแลบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐนั้น ๆ และการด�ำเนินการที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนนอกเขตอ�ำนาจรัฐ โดยรัฐมีหน้าที่ใน ๓ ด้าน คือ
หน้าทีใ่ นการท�ำให้สทิ ธิเกิดผลในทางปฏิบตั ใิ นการจัดท�ำ
อ�ำนวยการให้เกิดขึ้นจริง (Obligation to Fulfill)

หน้าที่ในการเคารพ (Obligation to Respect)

รัฐต้องไม่แทรกแซงการใช้สิทธิของประชาชน และ
ไม่กระท�ำการ หรือละเว้นการกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการ
กระท�ำละเมิดสิทธิมนุษยชน

รัฐต้องด�ำเนินการเชิงรุก (positive steps) ในการ
รับรองหรือประกันสิทธิของประชาชน เช่น การ
ก� ำ หนดกรอบกฎหมาย นโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ ที่ท�ำให้ประชาชนได้รับรู้
ถึงสิทธิดังกล่าว การประกัน ให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ตามที่มีอยู่ทางธรรมชาติ และ/หรือตามที่
ได้รบั การรับรองในกฎหมายภายในและตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

หน้าทีใ่ นการคุม้ ครอง (Obligation to Protect)

รัฐต้องคุม้ ครองมิให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลถูก
ละเมิดสิทธิจากบุคคลอืน่ หรือกลุม่ อืน่ ใด เช่น
ภาคเอกชน โดยรัฐต้องมีมาตรการดูแลไม่ให้
เกิดการละเมิดสิทธิ แต่หากเกิดการละเมิด
รัฐต้องเข้ามาดูแลให้การคุ้มครอง

๓.๒ ภาคธุรกิจและรัฐ (ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน หรือโครงการพัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ) เนือ่ งจากการ

เปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึง่ มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มเป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนา
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จึงมีการก�ำหนดหลักการสหประชาชาติ
แนวทางปฏิบตั วิ า่ ด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights : UNGPs) ซึ่งก�ำหนดให้ภาคธุรกิจและรัฐ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือโครงการพัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ)
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ต้องให้ความส�ำคัญในการประกอบการทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของชุมชน หรือกลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยป้องกันความเสีย่ ง
และแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจจะเกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยมีหลักการส�ำคัญตามกรอบขององค์การ
สหประชาชาติ๘ ซึ่งรัฐและภาคธุรกิจมีหน้าที่ใน ๓ ด้าน คือ
หน้าที่ในการเยียวยา (Remedy)

หน้าที่ในการเคารพ (Respect)

การประกอบการธุรกิจ (ของภาคธุรกิจและรัฐ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือโครงการ
พัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ) ซึ่งส่งผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนใด ๆ จะต้องมีการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งโดยกระบวนการทางศาล
และกระบวนการทางเลื อ กที่ เ ป็ น กลไก
นอกศาล

การประกอบการธุ ร กิ จ (ของภาคธุ ร กิ จ และรั ฐ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น หรื อ โครงการ
พัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ) ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ในการคุ้มครอง (Protect)

รัฐต้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ทุกคน

ทัง้ นี้ ในการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ฉบับนี้ ได้ทเี่ สนอ
ข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือมีขอ้ กังขาเกีย่ วกับทีม่ าของข้อมูลให้มากทีส่ ดุ กสม. จึงใช้ขอ้ มูลปฐมภูมทิ ไี่ ด้จากการปฏิบตั งิ าน
โดยตรงทัง้ จากการติดตามตรวจสอบกรณีร้องเรียน การติดตามสอบถามหน่วยงานปฏิบัติ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
การปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนส�ำคัญ โดยตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ น�ำมาประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับหลักการส�ำคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศข้างต้น นอกจากนี้ กสม. ยังมีกลไก กระบวนการติดตาม เฝ้าระวัง รายงานและประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ NHRIs ตามหลักการปารีส รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การด�ำเนินงานภายในองค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบฐานข้อมูล เพื่อให้กลไกการจัดท�ำรายงานการ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนมีข้อมูล สถิติ และข้อเท็จจริงอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ

จาก รายงานสรุปการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” เรือ่ ง “การเผยแพร่และการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติในประเทศไทย, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�ำนักวิจัยและวิชาการ, วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
๙
รายงานผลการพิจารณาค�ำร้อง ๑๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องสิทธิชุมชน กรณีโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการพัฒนา ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย
๘
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กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ในส่วนของหลักการปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย กสม. ยังให้ความส�ำคัญกับการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในการผลักดันให้ประเทศไทย
มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจังในการส่งเสริมให้เอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพหลักพื้นฐานด้าน
สิทธิมนุษยชนในการลงทุนทั้งที่เกิดในประเทศ รวมถึงการลงทุนสัญชาติไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายของ กสม.๙ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

บทที่

๑

บทที่
ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ประมวลข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ในปี ๒๕๕๙
ทัง้ จากบันทึกข้อเท็จจริง เหตุการณ์ รายงานการติดตามตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียน สถิตขิ อ้ มูลของหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนรายงานสถานการณ์ทจี่ ดั ท�ำโดยกลุม่ องค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนหลาย ๆ แห่ง โดยพิจารณาควบคูก่ บั
การด�ำเนินการของรัฐบาล ทัง้ ในด้านนโยบาย การพัฒนา การปฏิรปู สังคมและการเมืองของประเทศไทย ซึง่ พบว่า รัฐบาลมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ในการแก้ไขปัญหาทีย่ งุ่ ยากและซับซ้อน ทีผ
่ า่ นมา มีผลการด�ำเนินงานในหลายด้านทีเ่ ห็นความก้าวหน้าของสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อเท็จจริงทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปญ
ั หาทีม่ ผี ลกระทบต่อการสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในบางด้าน ซึง่ ควร
น�ำเสนอให้รฐั บาลพิจารณาด�ำเนินมาตรการเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยการน�ำเสนอจะแบ่งสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนออกเป็น
๔ ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

สถานการณ์ดา้ นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ การทรมานและการบังคับบุคคลให้สญู หาย สิทธิในกระบวนการ
ยุตธิ รรม สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิทางการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิ
ในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ ได้แก่ สถานการณ์การค้ามนุษย์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของกลุม่ เฉพาะ ได้แก่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญั ชาติ กลุม่ คนพิการ กลุม่ เด็ก กลุม่ นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ แรงงานข้ามชาติและผูต้ ดิ ตาม และกลุม่ สตรี
โดยสรุปเนื้อหาในภาพรวมแต่ละสถานการณ์ ดังนี้

๑.

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการต่อต้านการทรมาน การประติบัติหรือ
การลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี กสม. พิจารณาสารัตถะของสิทธิตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบทตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง (ICCPR) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (CAT) และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ (CED) ซึง่ แม้วา่ ประเทศไทยยังอยูใ่ นระหว่างกระบวนการให้สตั ยาบันเพือ่ เข้าเป็นภาคี และอนุสญ
ั ญาฯ จะยังไม่มผี ล
ใช้บงั คับกับประเทศไทย แต่รฐั บาลจะต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการขัดต่อสาระและความมุง่ ประสงค์ (Objects and Purposes)
ของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยได้รบั มาปฏิบตั ภิ ายใต้กลไก UPR
ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิทไี่ ด้รบั รองไว้ในกติกา ICCPR อนุสญ
ั ญา CAT และอนุสญ
ั ญา CED ทัง้ นี้ มีสถานการณ์หลักสรุปได้ ดังนี้
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
ประเทศไทยได้ยกร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
โดยผนวกหลักการและสาระส�ำคัญของอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ไว้ด้วยกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CED และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ทั้งนี้ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานบุคคลและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
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โดยส่วนหนึ่งมีข้อร้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังพบข้อท้าทายอันเนื่องมาจาก
การตีความทางกฎหมายเกี่ยวกับการก�ำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายไว้ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการสืบสวนสอบสวน และการติดตามหาบุคคลที่หายสาบสูญโดยถูกบังคับ อาทิ
• ค�ำพิพากษาคดีของนายสมชาย นีละไพจิตร ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งศาลวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอ�ำนาจจัดการ
แทนผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๕ (๒) หากเป็นกรณีทบี่ คุ คลถูกบังคับให้สญ
ู หาย โดยไม่ทราบ
ชะตากรรมว่ายังมีชวี ติ อยูห่ รือไม่ ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน สามีหรือภริยาจะไม่สามารถเป็นโจทก์ฟอ้ งคดีทเี่ กิดจากบุคคลถูกบังคับ
ให้สญู หายได้
• ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๑ ได้มขี อ้ ยกเว้นให้รบั ฟังพยานหลักฐานทีเ่ กิดขึน้ โดยชอบ
แต่ได้มาเนือ่ งจากการกระท�ำโดยมิชอบหรือเป็นพยานหลักฐานทีไ่ ด้มาโดยอาศัยข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ หรือได้มาโดยมิชอบได้ หากเป็น
ประโยชน์ตอ่ การอ�ำนวยความยุตธิ รรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญาหรือ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรมมาโดยตลอด และมีจำ� นวนเรือ่ ง
ร้องเรียนมากกว่าสิทธิดา้ นอืน่ ๆ ซึง่ ในปี ๒๕๕๙ ก็เช่นกัน แม้วา่ รัฐ
ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะด�ำเนินการตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญที่
ได้ประกันสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว้ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยพยายามท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ
• การตรากฎหมายและปรับแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
• การก�ำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการเคารพ คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องหา จ�ำเลย และ
ผู้ต้องขัง อาทิ การไม่น�ำตัวผู้ต้องหาออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การใช้เครื่องมือการตรวจสอบร่างกาย (body scanner)
ส�ำหรับการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังหญิง และค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๕๕/๒๕๕๙ ให้พลเรือนที่
กระท�ำความผิดดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรมโดยทั่วไป
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ลักษณะดังกล่าวท�ำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย และวิธกี ารปฏิบตั ิ เปิดช่องให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยการกระท�ำทรมานอันขัดต่อกติกา ICCPR ข้อ ๗ ทีร่ บั รองว่าบุคคลจะถูกทรมานหรือได้รบั การปฏิบตั หิ รือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ได้

ทัง้ นี้ สถานการณ์ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ยังส่งผลให้บคุ คลเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
่
ได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า กฎหมายหรือค�ำสั่งที่ให้อ�ำนาจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในบางลักษณะ บทที
๒
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย และผูต้ อ้ งขัง เช่น ค�ำสัง่ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึง่ ให้อำ� นาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยมีอ�ำนาจเรียกตัวบุคคลเพื่อมาสอบถามข้อมูลหรือให้ถ้อยค�ำที่เป็นประโยชน์ และมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกิน
เจ็ดวัน ในทางปฏิบตั พิ บว่า มีการควบคุมตัวตามค�ำสัง่ ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ท�ำให้เกิดผลกระทบหรือความเสีย่ งต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้เครือ่ งพันธนาการในลักษณะทัว่ ไปทีไ่ ม่ปกปิดมิดชิด ซึง่ ท�ำให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยรูส้ กึ ว่าถูกประจาน เป็นต้น

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลง
และก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารและ
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สามารถด�ำเนินการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ได้เช่นเดียวกัน อาทิ การน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประมวลผล
หรือเปิดเผย หรือการน�ำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในทาง
พาณิชย์ โดยปราศจากการได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูล
ซึ่งท�ำให้บุคคลเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายและได้รับ
ผลกระทบทั้ ง ต่ อ ชื่ อ เสี ย ง ความเป็ น ส่ ว นตั ว ทรั พ ย์ สิ น
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล รวมถึงร่างกายและชีวิต ในขณะที่รัฐบาลได้พยายามยกร่างกฎหมายทั่วไปที่ให้การคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล แต่ กสม. ยังมีข้อห่วงกังวลว่า
• บทบัญญัตบิ างมาตราของกฎหมายดังกล่าว ยังไม่สามารถคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่
กระบวนการจัดท�ำกฎหมายยังคงล่าช้า ตลอดจนขาดการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของภาคส่วนต่าง ๆ
• การเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีบทบัญญัตบิ างประการก�ำหนดให้รฐั มีอำ� นาจในการเข้าถึงหรือระงับข้อมูลการติดต่อสือ่ สารของประชาชน
โดยไม่มีเงื่อนไขการด�ำเนินการที่ชัดเจน จนท�ำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เกินความจ�ำเป็น
ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยยังขาดความสมดุล และขาด
ความสอดคล้องต่อหลักการของ ICCPR และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กสม. จึงเสนอให้รัฐด�ำเนินการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจต่อผู้ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล เพื่อให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
แม้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ จะรั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความ
เสมอภาค แต่ยังคงพบว่า สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ยังคงถูกจ�ำกัด ตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย
หลายฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแสดงความเห็นในด้านการเมือง
การปกครอง ตลอดจนการชุมนุมสาธารณะ แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะหรือโครงการของรัฐและเอกชนที่มีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน โดย กสม. พบว่า รัฐใช้กฎหมาย
ในการก�ำกับ ควบคุมการใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นหลัก ๆ ได้แก่
• ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• ค�ำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ�ำนาจการอนุมัติและลงนามค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามและผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรือ่ ง การป้องกันและปราบปราม
การกระท�ำความผิดบางประการทีเ่ ป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท�ำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง และมีผลให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ารัฐยังคงใช้มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เกินความจ�ำเป็น โดยขาดการพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชน

๒.

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนวทางในการประเมินสถานการณ์
พิจารณาตามหลักการว่าด้วยการท�ำให้สทิ ธิซงึ่ รับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(ICESCR) โดยบัญญัติไว้ในข้อ ๒ ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับด�ำเนินการโดยเอกเทศ และโดยความร่วมมือและความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางเศรษฐกิจและวิชาการโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
ในการท�ำให้สทิ ธิซงึ่ รับรองไว้ในกติกานีเ้ ป็นจริงอย่างบริบรู ณ์ โดยล�ำดับด้วยวิธที งั้ ปวงทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การก�ำหนดมาตรการ
ทางกฎหมายด้วย ในส่วนนี้แบ่งสถานการณ์ออกเป็น ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) สิทธิทางการศึกษา (๒) สิทธิด้านสุขภาพ และ
(๓) สิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน โดยสรุปได้ดังนี้
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สิทธิด้านการศึกษา
รัฐมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกันการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาภาคบังคับ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยขัน้ พืน้ ฐาน และ
มีความพยายามอย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุสทิ ธิทางการศึกษาโดยล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับข้อ ๑๓ ของกติกา ICESCR
ในปี ๒๕๕๙ รัฐได้มีการด�ำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าในสิทธิทางการศึกษาหลายประการ อาทิ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายทัง้ หมดอย่างต่อเนือ่ ง การประกันการเข้าถึงการศึกษา
ภาคบังคับโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย และขยายให้ครอบคลุม
ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในระดับภูมิภาค โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม การแก้ไขพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดการเข้าถึงกองทุนกูย้ มื
เพื่ อ การศึ ก ษา โดยมิ ไ ด้ จ� ำ กั ด เฉพาะเยาวชนที่ ข าดแคลน
ทุนทรัพย์เท่านัน้ แต่เพิม่ โอกาสให้เยาวชนทีเ่ รียนดีและต้องการ
ศึกษาสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาทีเ่ ป็นความต้องการเพือ่ พัฒนาประเทศ ได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาในขัน้ อุดมศึกษา หรือ
ขั้นวิชาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ยังพบข้อท้าทายที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
• การด�ำเนินการปฏิรปู ระบบการศึกษาอย่างจริงจังเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ดูแลกลุม่ เด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ ง กลุม่ เด็กไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละผูล้ ภี้ ยั รวมถึงกลุม่ เด็กทีต่ ดิ ตามแรงงาน
ต่างด้าว กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มประชาชนที่อยู่ในชนบทให้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
• การจัดการระบบศึกษาทีย่ งั ไม่สอดคล้องกับระบบสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอนผ่านระบบพหุภาษา
่
หรือภาษาแม่ ตลอดจนการรักษารากทางวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของชุมชน โดยมีขอ้ ติดขัดในการด�ำเนินการตามมาตรา ๑๒ บทที
๒
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน และ
องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๕
ทัง้ นี้ การท�ำให้บรรลุผลสิทธิทางการศึกษาจะเป็นฐานทีส่ ำ� คัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุสทิ ธิมนุษยชน
ประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านสุขภาพ สิทธิแรงงาน หรือสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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สิทธิด้านสุขภาพ

รัฐได้มนี โยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกัน
สิทธิในสุขภาพ และมีความพยายามอย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะด�ำเนินการ
เพื่ อ บรรลุ ม าตรฐานสู ง สุ ด ที่ เ ป็ น ไปได้ และสอดคล้ อ งกั บ
ข้อ ๑๒ ของกติกา ICESCR อาทิ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิต การออกประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ การจัดตั้งเขตสุขภาพ จ�ำนวน ๑๓ เขต ครอบคลุม
พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศไทย การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า น
สุขภาพเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ดีขึ้น โดยท�ำให้ประชากรผู้ทรงสิทธิมากกว่าร้อยละ ๙๙ ของประชากร
ทั้งหมดเข้าถึงสิทธิในบริการสาธารณสุขของรัฐ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage)
การลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากมารดาสู่บุตร ต�่ำกว่าร้อยละ ๒ การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน ๔๒๙ แห่ง และการลดอัตราการตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยรุ่นไทยอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี
(จากอัตรา ๔๓.๘ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนในวัยเดียวกัน) การด�ำเนินการเพื่อจะคืนสิทธิผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ
ตามมาตรา ๔๑ (๔) และ(๕) ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
ประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ ยังพบว่ามีเรื่องที่ยังคงเป็นประเด็นปัญหา ได้แก่
• ประชากรบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ อาทิ กลุ่มเด็กนักเรียนไร้สัญชาติและไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนที่อาศัยในเขตชนบท กลุ่มเด็กวัยรุ่น และ
กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
• การจัดการลดความเหลื่อมล�้ำในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการพัฒนาคุณภาพของระบบสุขภาพที่มิได้
จ�ำกัดเพียงการให้บริการสาธารณสุข แต่ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
สิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน
กติ ก า ICESCR ซึ่ ง ประเทศไทยเป็ น ภาคี แ ละมี
พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามได้ประกันสิทธิด้านแรงงาน ไว้ใน
ข้อ ๖ - ๘ ได้แก่ (๑) สิทธิในการท�ำงาน (๒) สิทธิในการได้รับ
เงื่อนไขการท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม และ (๓) สิทธิที่จะ
ก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภาคีอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จ�ำนวน
๑๔ ฉบับ โดยคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR และ กสม.
ยังพบข้อท้าทายต่อสถานการณ์ดา้ นสิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงานในประเทศไทย ได้แก่
• สภาพการท�ำงานและหลักประกันสังคมของคนท�ำงานบางกลุม่ การใช้แรงงานบังคับ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดโดยรัฐ
ไม่สามารถประกันให้แรงงานและครอบครัวมีสภาพการด�ำรงชีวติ อย่างเหมาะสมได้ และสิทธิด้านสหภาพแรงงาน
• การแก้ไขปัญหาแรงงานประมง โดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ พร้อมกับการสร้าง
เงื่อนไขในการเข้าถึงระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ทัง้ นี้ พบว่า รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงานของแรงงานทัง้ ในและ
นอกระบบ โดยการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ทั้ง ๒ ฉบับ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการงานที่มีคุณค่า (decent work) และการ
สนับสนุนการน�ำมาตรฐานแรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในสถานประกอบการ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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๓.

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ กสม. ได้พจิ ารณาจากสถานการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อประชาชนและประเทศ
ในภาพรวม รวมถึงสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐ โดยประเด็นที่ถูกน�ำมาเสนอในรายงานผล
การประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ ๔ กรณี ได้แก่
(๑) สถานการณ์การค้ามนุษย์ (๒) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (๓) สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) สิทธิชมุ ชน ซึง่ สรุปได้ดงั นี้

การปรับแก้ไขกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเล รวมถึง
การประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังจัดตัง้ ส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ในส�ำนักงานอัยการ
สูงสุด และแผนกคดีคา้ มนุษย์ในศาลอาญา พร้อมกับออกข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธกี ารด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ในขณะที่ยังพบ
สถานการณ์ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มักถูกนําตัวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ลักษณะส�ำคัญ กล่าวคือ
• การบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมการประมง
• การขายบริการทางเพศ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์กรณีผู้หญิงต่างด้าวในสถานบริการต่าง ๆ๑๑
• การบังคับเป็นขอทาน โดยการน�ำเด็กมาเป็นเครือ่ งมือในการขอทาน และการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ การขายพวงมาลัย และการขายสินค้าต้นทุนต�ำ่ ในช่วงเวลาหรือสถานทีท่ ไี่ ม่เหมาะสม ซึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
• การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดแจ้งในประเทศไทย
จากสถานการณ์โดยรวมของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เห็นได้วา่ ทุกภาคส่วนมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ทั้งในส่วนของการออกกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ การเร่งรัดกระบวนการด�ำเนินการ โดยน�ำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่าง ๆ
ของคณะกรรมการประจ�ำตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ ICCPR และ ICESCR มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการ
ท�ำให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ คลีค่ ลายขึน้ อันน�ำมาซึง่ การพิจารณาเปลีย่ นสถานะของประเทศไทย
จากการถูกก�ำหนดสถานะอยูใ่ น Tier 3๑๒ ในปี ๒๕๕๘ มาเป็นสถานะ Tier 2 Watch List๑๓ ซึง่ หากประเทศไทยด�ำเนินนโยบาย
และมาตรการทีไ่ ด้จดั ให้มขี นึ้ แล้วอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง จะมีสว่ นท�ำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ผลดีมากยิง่ ขึน้

ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

สถานการณ์การค้ามนุษย์
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยด�ำเนินการแก้ไขปัญหาทัง้ ในเชิงกฎหมาย
นโยบาย ตลอดจนการปฏิบตั กิ ารเชิงรุก โดยแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในมาตรา ๖ และมาตรา ๙ ให้สอดคล้องกับพิธีสารต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในหญิงและเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
การปรับแก้ไขความหมายของค�ำว่า “เหยือ่ การค้ามนุษย์” ในส่วนของการค้าประเวณี ให้รวมถึงกรณีทผี่ กู้ ระท�ำการค้าประเวณี
ได้กระท�ำด้วยความยินยอมหรือสมัครใจด้วย๑๐

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
่
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมิได้ก�ำหนดพันธะผูกพันทางกฎหมายต่อภาคธุรกิจไว้โดยตรง บทที
๒
แต่ได้ก�ำหนดให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ มีพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยการตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ
ทีม่ บี ทบัญญัตใิ ห้บริษทั ธุรกิจต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชน หลายกรณีพบว่า แม้ธรุ กิจจะได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศแล้ว
ข้อมูลจากนางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ทนายความด้านการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ (โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ได้รับการ
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อเดือน มกราคม ๒๕๖๐)
๑๑
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๗๓/๒๕๖๐ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๒
กลุ่มประเทศที่สถานการณ์การค้ามนุษย์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่ำของ TVPA และรัฐบาลประเทศนั้นไม่ด�ำเนินการแก้ไขอย่าง
๑๓
กลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
๑๐
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แต่กฎหมายเหล่านั้นยังมีช่องว่างที่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติจึงได้
ออกหลักการสหประชาชาติแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของภาครัฐและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยทีผ่ า่ นมา พบว่าการด�ำเนินกิจการของภาคธุรกิจส่งผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนส�ำคัญ กล่าวคือ
• ผลกระทบต่อแรงงาน แรงงานข้ามชาติ ชุมชน และกลุ่มเปราะบาง จนท�ำให้คณะกรรมาธิการยุโรปออก
ค�ำประกาศแจ้งเตือน (ใบเหลือง) กับประเทศไทย หรือการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดอันดับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report) ของไทยอยู่ในอันดับ Tier 3
• ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ หรือโครงการพัฒนา หรือ
การลงทุนขนาดใหญ่ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย และจากการนักธุรกิจผูล้ งทุนหรือโครงการพัฒนาทัง้ ของรัฐและเอกชนสัญชาติไทย
ในประเทศเพื่อนบ้าน
ทีผ่ า่ นมา กสม. พบว่า รัฐได้มมี าตรการ/นโยบายหลายประการ
ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ คารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ได้มีความตื่นตัวและมีความพยายามในการด�ำเนินธุรกิจบนการเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมากขึ้ น โดยรั ฐ บาลมี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในการผลั ก ดั นให้ ประเทศไทยมี ม าตรการและ
แนวทางปฏิบัติอย่างจริงจังในการส่งเสริมให้เอกชนมีความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและเคารพหลั ก พื้ น ฐานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการลงทุ น
ทั้ ง ที่ เ กิ ด ในประเทศ รวมถึ ง การลงทุ น สั ญ ชาติ ไ ทยในต่ า งประเทศ
ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม.๑๔ พร้อมกับการก�ำกับ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามี
ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนค่อนข้างน้อย
นอกเหนือจาก กรณีทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน
อย่างรุนแรง จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนต้องด�ำเนินการอย่างจริงจังและน�ำแนวทางการเฝ้าระวัง
โดยใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) มาปรับใช้
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี ๒๕๕๙ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๘๐๗ เหตุการณ์ โดยมีผู้เสียชีวิต
จ�ำนวน ๓๐๗ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๖๒๘ ราย ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๖๗๔ เหตุการณ์
มีผู้เสียชีวิต ๒๔๖ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕๔๔ ราย ในขณะที่ รัฐมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางสันติวิธีผ่านกระบวนการพูดคุยสันติสุข โดยด�ำเนินการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มที่มีอิทธิพล
ในการก่อเหตุความรุนแรง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย (safety zone) เฉพาะในบางพื้นที่ และ
ก�ำหนดข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ ยังพบสถานการณ์ส�ำคัญ กล่าวคือ
• การก่อเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การด�ำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมหรือมีความก้าวหน้าใน
การด�ำเนินการตามข้อตกลงจากการเจรจา
• การร้องเรียนเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมโดยส่วนใหญ่อา้ งว่า ได้รบั ผลกระทบจากการบังคับ
ใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่
๑๔
รายงานผลการพิจารณาค�ำร้อง ๑๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องสิทธิชุมชน กรณีโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการพัฒนา ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย
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สิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปี ๒๕๕๙ สถานการณ์สิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับปีที่
ผ่านมา โดยรัฐมีความพยายามที่จะด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งในหลายกรณียังขาดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความเข้าใจในบริบทของชุมชน ตลอดจนขาดการค�ำนึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ชุมชน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐ กับประชาชนและชุมชน และท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในสังคมมากยิ่ง
ขึ้น โดยมีสถานการณ์ส�ำคัญ ๆ ได้แก่
• การบริหารจัดการพลังงาน รัฐบาลผลักดันให้มกี ารสร้างโรงงานไฟฟ้าหลายแห่ง เพือ่ ความมัน่ คงทางด้านพลังงาน
ทัง้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โรงไฟฟ้าถ่านหินอ่างทอง และโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดชัยภูมิ
โดยพบว่า ประชาชนและชุมชนในพืน้ ทีม่ คี วามกังวลถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และยังมิได้มสี ว่ นร่วมอย่างจิงจัง จึงท�ำให้เกิด
การคัดค้าน
• การบริ ห ารจั ด การเหมื อ งแร่ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
ก�ำหนดยุติการท�ำเหมืองทั่วประเทศหลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ และได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งต่อมา กสม. ได้เสนอให้ถอนร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….๑๕
ในขณะที่รัฐควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ
• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทีด่ นิ และป่าไม้
สืบเนือ่ งจากการใช้คำ� สัง่ คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ นัน้
กสม. เห็นว่าการด�ำเนินนโยบายพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ ยังมิได้คำ� นึง
หรือใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนและชุมชน นอกจากนี้ การด�ำเนิน
นโยบายพัฒนายังขาดความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับนโยบายอืน่ ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาซึง่ เป็นวาระของชาติ
• การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ค�ำสั่ง คสช. ที่
๓/๒๕๕๙ และ ๔/๒๕๕๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน และสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม
ทีด่ ี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาและกระบวนการ
จัดท�ำกฎหมายอยูภ่ ายใต้หลักการคุม้ ครองสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหลักสิทธิในการมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี
เมือ่ มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทัง้ สองฉบับในพืน้ ทีจ่ ดั ท�ำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงกับการได้รับผลจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
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กสม. พบว่า กลุ่มเด็กและสตรี โดยเฉพาะในกลุ่มที่สูญเสีย
ผู้น�ำครอบครัวในเหตุการณ์ความไม่สงบ กลายเป็นกลุ่มประชากร
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเรื้อรัง จึงมีข้อเสนอ
ให้รัฐต้องมีแนวทางในการเยียวยาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อ
ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

่
กสม. พบว่า การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งการจัดการพลังงาน เหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ บทที
๒
ตลอดจนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมิได้ด�ำเนินการตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอน การให้ข้อมูล
การรับฟังความคิดเห็น และขาดการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมในการเยียวยา หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
อันเกิดจากโครงการ ดังนั้น จึงเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการด�ำเนินการใด ๆ อันเป็นการ
ป้องกัน หลีกเลี่ยง และการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของประชาชน
๑๕

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
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๔.

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะที่อาจเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะกล่าวถึง ๘ กลุ่ม ได้แก่
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญั ชาติ กลุม่ คนพิการ กลุม่ เด็ก กลุม่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ แรงงานข้ามชาติและผูต้ ดิ ตาม และกลุม่ สตรี มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการ
ประกันทัง้ จากพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศรับตามข้อเสนอและที่รัฐบาลประกาศ หรือยอมรับการด�ำเนินการในกระบวนการ UPR
กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากเป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีแนวโน้มที่จะถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่มักจะถูกละเมิดซ�้ำซ้อนด้วยเหตุแห่งการมีสถานะต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรีที่พิการ กลุ่ม
เด็กที่เป็นผู้ติดตามแรงงานเข้าเมืองหรือมีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
โดย กสม. พบว่า รัฐบาลได้ให้ความสนใจและมีความพยายามทีจ่ ะคุม้ ครองสิทธิของกลุม่ บุคคลทัง้ ๘ กลุม่ ผ่านการก�ำหนดนโยบาย
การตรากฎหมายและการมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า หลายประการ อย่ า งไรก็ ต าม กรณี ที่ พ บเห็ น ทั่ ว ไปก็ คื อ
การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานในการน�ำนโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติ การขาดการบูรณาการ
(policy coherence) การใช้นโยบายและกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ท�ำให้กลุ่มเฉพาะแต่ละกลุ่มมิได้รับ
การคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ของการก�ำหนดนโยบายและกฎหมายเท่าที่ควร โดยสรุปได้ดังนี้
กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
ปัจจุบนั สังคมไทยมีความเป็นพหุลกั ษณ์ (pluralism) มากยิง่ ขึน้ โดยพบว่า มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติ
ที่ปรากฏตัวอยู่ในประเทศไทย ซึ่งล้วนอยู่ในประเทศไทยมานานหลายชั่วอายุคน แต่ยังประสบสภาวะการไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
โดยสาเหตุหลักมาจากข้อจ�ำกัดของกฎหมายสัญชาติ และสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน หรือการพัฒนาต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังขาดนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตนของชนพื้นเมือง (indigenous
peoples) ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อปัญหาสิทธิและสถานะของบุคคคลในรัฐไทยทั้งสิ้น จากการตรวจสอบกรณีร้องเรียน กสม.
พบลักษณะส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดปัญหาสิทธิของบุคคลในกลุ่มนี้ กล่าวคือ
• การเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ จากการขาดเอกสารพิสูจน์ตน การขาดความชัดเจน หรือปัญหาข้อติดขัดในการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร และขอมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน
• การเป็นบุคคลไร้รากเหง้า ทั้งเหตุจากการก�ำพร้าบุพการี หรือการถูกทอดทิ้ง
• การถูกจ�ำหน่าย หรือการระงับความเคลื่อนไหวรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎร
• การขาดความชัดเจนของกฎหมาย นโยบาย หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติ (เป็นไทย) ส�ำหรับ
บุคคลไร้สัญชาติในบางกรณี (อาทิ บุคคลผู้ท�ำคุณประโยชน์)
ในขณะที่ รัฐได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการตราและพั ฒ นากฎหมาย และนโยบาย
ให้สอดคล้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้รัฐ ไร้สัญชาติใน ๔ ส่วนหลัก
คือ (๑) การแก้ไขการไร้สัญชาติที่เกิดจากประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๓๓๗ โดยก�ำหนดพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาบุ ค คล
ไร้ สั ญ ชาติ อั น เนื่ อ งมาจากการยกเลิ ก หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ สั ญ ชาติ
โดยหลักดินแดน (๒) การให้สญ
ั ชาติกบั บุคคลทีส่ บื สันดานจากบุพการีทมี่ เี ชือ้ สายไทย แต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย หรือเสียสัญชาติไทย
โดยผลของกฎหมายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเขตแดน (state succession) อาทิ กลุ่มคนพลัดถิ่นเชื้อสายไทย
หรือคนไทยพลัดถิน่ (๓) การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุมตั สิ ญ
ั ชาติไทยเฉพาะราย (๔) การแก้ไขปัญหาสัญชาติ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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และสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สญั ชาติในประเทศไทยทีเ่ ป็นบุตรของชนกลุม่ น้อย และกลุม่ ชาติพนั ธุท์ เี่ กิด
ในราชอาณาจักรไทย รวมถึงเด็กและบุคคลทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบัน การศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ได้สญ
ั ชาติไทย
เป็นการทัว่ ไป โดยการตราพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) ทีก่ ำ� หนดหลักเกณฑ์เรือ่ งการ
จดทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดท�ำทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไว้อย่างชัดเจน

กลุ่มคนพิการ
การด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริม คุม้ ครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการของรัฐมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าในฐานะรัฐภาคีพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน รัฐได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อสหประชาชาติเพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (OP- CRPD) เพื่อประกันสิทธิ เสรีภาพให้แก่คนพิการกรณีถูกละเมิดสิทธิ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) และกระบวนการเยียวยาภายในประเทศไม่สามารถบรรลุผลได้
ส�ำหรับความก้าวหน้าภายในประเทศ รัฐได้แก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดา้ นสาธารณสุขของคนพิการ
โดยมีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม นอกจากนี้ ยังก�ำหนดและขับเคลือ่ นนโยบาย แนวทางต่าง ๆ เพือ่ ให้คนพิการ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากรัฐ อาทิ โครงการสานพลังสู่มิติใหม่สร้าง
งานสร้างอาชีพคนพิการ ๑๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ และก�ำหนดนโยบาย ปี ๒๕๕๙ เป็น
ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษ เพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการศึกษา
ทุกระบบและทุกระดับการศึกษา การขับเคลื่อนแนวทางการสร้างอารยะสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม รัฐควรมีการขับเคลือ่ นนโยบาย แนวทางต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ คนพิการให้เข้าถึงครอบคลุม
ทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล และควรปฏิบัติการเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมให้เข้าใจ
ถึงสิทธิของคนพิการให้มากยิ่งขึ้น
กลุ่มเด็ก

ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

นอกจากนี้ รัฐยังด�ำเนินการขับเคลือ่ น นโยบาย แนวทางต่าง ๆ ให้กา้ วหน้าบรรลุผลเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการก�ำหนด
สถานะให้แก่บคุ คลไร้สญ
ั ชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาให้ได้รบั สัญชาติไทยอย่างถูกต้อง กรณี
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือผ่อนปรนให้บคุ คลไร้รฐั ไร้สญั ชาติทไี่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้วสามารถเดินทางออกนอกพืน้ ทีเ่ ขตอ�ำเภอ
ทีค่ วบคุมได้ แต่ให้อยูภ่ ายในเขตจังหวัดนัน้ ทัง้ นี้ กสม. ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์สทิ ธิของกลุม่ ผูเ้ ฒ่าไร้สญั ชาติ (อายุ ๖๐ ปี ขึน้ ไป)
ซึง่ มีทงั้ สิน้ ๘๐,๑๑๘ คน ในขณะทีม่ เี ด็กและเยาวชนไร้รฐั ไร้สญั ชาติทอี่ ยูใ่ นสถานศึกษา และไม่มเี อกสารพิสจู น์ตวั บุคคล (เด็กรหัส G)
จ�ำนวน ๙๐,๙๖๖ คน และเด็กและเยาวชนทีเ่ ติบโตในประเทศไทย (เกิดนอกประเทศไทย) ซึง่ ยังประสบปัญหาการพัฒนาสถานะ
บุคคลตามกฎหมายไทย

ในปี ๒๕๕๙ รัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลายประการที่สอดคล้องกับ
ข้อกังวลของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (CRC) ได้แก่ การให้ความส�ำคัญต่อภาวะโภชนาการ และการเลีย้ งดูเด็ก
่
แรกเกิด การอนุมตั ริ า่ งกฎหมายก�ำกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ การมีมาตรการแก้ไขปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน บทที
๒
การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการกระท�ำรุนแรง และการคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดี ยังพบข้อมูล
สถานการณ์ทนี่ า่ ห่วงกังวลหลายประการ กล่าวคือ
• ปัญหาการกระท�ำรุนแรงต่อเด็ก
• สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้ำ อุบัติเหตุทางถนน และอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน โดยมี
จ�ำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน�้ำ ๖๙๙ ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถโดยสารทัศนะศึกษาและรถรับจ้างรับส่งนักเรียน
๑๐ ราย
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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• สถานการณ์เด็กกับสือ่ ออนไลน์ พบว่า มีแนวโน้มการ
ใช้งานสือ่ ออนไลน์ของเด็กทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เช่นเดียวกับแนวโน้มทีเ่ พิม่
ขึ้นของสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะกับเด็ก ในขณะที่มาตรการในการ
ป้องกันเด็กจากสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสมของรัฐยังไม่ครอบคลุมและทันต่อ
พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้สอื่ ของเด็กอย่าง
ทันท่วงที
• สถานการณ์ ข องเด็ ก เคลื่ อ นย้ า ยและเด็ ก ที่ เ ป็ น
บุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานพบว่า มีข้อจ�ำกัดในการได้รับ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาในการปรับตัวเมือ่ เข้าอยูใ่ นระบบการศึกษา รวมถึงภาวะเสีย่ งต่อ
การเผชิญกับปัญหาความรุนแรง การถูกเลือกปฏิบตั ิ การถูกล่วงละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การถูกท�ำร้ายร่างกาย
ตลอดจนการถูกชักจูงให้เข้าสูข่ บวนการยาเสพติด และถูกล่อลวงเพือ่ เข้าสูว่ งจรการค้ามนุษย์
กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กล่าวคือ

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบ
กับสาระของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของ
ปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือเป็น
ที่รู้จักในนามของปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน หรือ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ส่งเสริมและ
ต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการคุม้ ครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน โดยยังคงพบสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และครอบครัวของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

• การถูกคุกคาม ข่มขู่ การถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ ระงับการมีสว่ นร่วมของสาธารณชน (Strategic Litigation
Against Public Participation : SLAPP) โดยมักจะใช้ขอ้ หาหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณาและการน�ำข้อมูลเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
ซึง่ ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวในการทีจ่ ะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
• การบังคับสูญหาย (enforced disappearance) ซึ่งมีการสอบสวนและน�ำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลไม่มากนัก รวมทั้ง
มีหลายคดีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดยังไม่ได้รบั การลงโทษ ครอบครัวและญาติไม่ได้รบั การแจ้งข้อมูลความคืบหน้าในการด�ำเนินการใด ๆ
• ข้อจ�ำกัดของการเยียวยาความเสียหาย โดยมีแต่การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านทนายความ
ทั้งนี้ ได้มีการน�ำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย
พ.ศ. .... เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ในขณะที่ รัฐให้ความส�ำคัญกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการรายงาน
ทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ คณะรัฐมนตรีมมี ติให้คำ� รับรองในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ สนอโดยประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้แสดงความมุ่งมั่นในการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ใน (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา สังคมไทยมีพฒ
ั นาการของการยอมรับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และการแสดงออกทางเพศ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะพบพัฒนาการทั้งในด้านการก�ำหนดค�ำเรียกในเอกสารราชการ หลักฐานการเกณฑ์ทหาร และอื่น ๆ
ทัง้ นี้ กสม. พบสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนใน ๕ มิตสิ ำ� คัญ คือ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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กลุ่มผู้สูงอายุ
รัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุ โดยมีนโยบาย แผนงานระดับชาติ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ เพือ่ รองรับ
สังคมผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตาม “ดัชนีชวี้ ดั เกีย่ วกับผูส้ งู อายุทวั่ โลก (Global Age Watch Index)” ซึง่ ประเมินผลความส�ำเร็จของ
นโยบายด้านผูส้ งู อายุของประเทศทัว่ โลกจากข้อมูลความมัน่ คงทางรายได้ สุขภาพ ความสามารถ และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
โดยประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับในระดับกลาง (ล�ำดับที่ ๓๔ จาก ๙๖ ประเทศ) ทัง้ นี้ กสม. ยังพบสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
๑๖
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระท�ำหรือไม่
กระท�ำการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด
๑๗
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “มาตรา ๑๗ การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ำมิได้ การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรค หรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
๑๘
จาก แต่งหญิงรับพระราชทานปริญญาบัตร...สัมผัสถึงความภูมใิ จของ ๔ บัณฑิตเพศทีส่ าม ม.อุบลฯ, โดย เพลิน วิชยั วงศ์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.siamedunews.com/
articles/42284682/แต่งหญิงรับพระราชทานปริญญาบัตร-ความภูมิใจของบัณฑิตเพศที่สาม
๑๙
อาทิ กรณีของเคท ครั้งพิบูลย์ ผู้หญิงข้ามเพศ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิเพศทางเลือก ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยของรัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับการ
บรรจุ และไม่มีการแจ้งความคืบหน้าใด ๆ และกรณีของเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา นักกิจกรรมเพื่อสิทธิเพศทางเลือกกับกรณีพิพาทกับการจ้างงานขององค์กรระหว่างประเทศ
จนเป็นเหตุให้มีการยุติสัญญาการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม และมีการเจรจาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
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ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

• มิตกิ ารกระท�ำหรือการก�ำหนดให้เป็นความผิดในด้าน
กฎหมาย นโยบาย หรือบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังพบ
ลักษณะของการตีความ หรืออาจจะเป็นช่องทางที่น�ำมา
ใช้ตีความในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติ
ในทางหนึง่ ทางใด อาทิ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. ๒๕๕๘๑๖ ซึ่งมุ่งคุ้มครองทั้งหญิง ชาย และผู้มี
การแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยกําเนิดจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ
ทั้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ มยั ง มิ ไ ด้ มุ ่ ง คุ ้ ม ครองเฉพาะผู ้ ห ญิ ง
และผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ การตรวจสอบการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ยังเปิดช่องให้
มีการเลือกปฏิบัติได้ โดยยกเว้นให้กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย๑๗
• มิตกิ ารกระท�ำหรือการก�ำหนดให้เป็นการตีตราหรือเหมารวม โดยพบว่า มีการตีตราและการคุกคามทางเพศและ
การกระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในสถานการณ์ทวั่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ มวลชนยังคงผลิตซ�ำ้
ภาพต่อบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในลักษณะเหมารวมทีม่ คี วามแตกต่างจากคนทัว่ ไป
• มิติการยอมรับทางกฎหมายที่มีการแสดงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า มีกฎหมายที่มีการแสดง
วิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศอยูบ่ า้ ง แต่กย็ งั ไม่ครอบคลุมในภาพรวม รวมถึงยังไม่มกี ารปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด๑๘
• มิติการยอมรับหรือการอยู่ร่วมกับวิถีวัฒนธรรมอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์
ทางเพศทีแ่ ตกต่างหลากหลาย พบว่า บุคคลทีแ่ สดงวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศสามารถด�ำเนินวิถชี วี ติ และประกอบอาชีพ
หรือได้รับการจ้างงานในอาชีพที่แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อบันเทิง แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า มีรายงานว่า
มีการเลือกปฏิบัติในเชิงระบบ (systematic discrimination) ที่เกิดขึ้น ทั้งการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา หรือการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ การสมัครงาน ตลอดจนการเข้ารับราชการ หรือการประกอบอาชีพบางประเภท๑๙
• มิติความรู้ ความเข้าใจ ต่อวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า ประชาชนในบางส่วนยังคงมีทัศนคติ
ซึ่งจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

บทที่

๒

ผูส้ งู อายุในประเทศไทยในส่วนส�ำคัญ คือ
• สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ ผูส้ งู อายุจำ� นวนมากยังประสบปัญหาความยากจน มีรายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจน
(๒,๖๔๗/คน/เดือน) ยังคงต้องพึง่ พิงรายได้จากผูอ้ นื่ และต้องหารายได้เพือ่ การด�ำรงชีวติ
• การเข้าถึงระบบสวัสดิการ พบว่าผู้สูงอายุจ�ำนวนมากที่ยังมีข้อจ�ำกัดในการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• สถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การถูกทอดทิง้ ให้อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว การเลือกปฏิบตั ิ การขาดโครงสร้าง
พืน้ ฐานส�ำหรับผูส้ งู อายุเป็นการเฉพาะ การแสวงหาประโยชน์ทางการเงิน การขาดระบบดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในระยะยาว เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังพบว่าสถิติการฆ่าตัวตายส�ำเร็จของ
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การขับเคลื่อนงานด้าน
ผูส้ งู อายุตามนโยบายและแผนงานด้านผูส้ งู อายุยงั ไม่มสี มั ฤทธิ์
ผลในทางปฏิบัติ จึงเสนอให้รัฐด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็น และ
เป็นรูปธรรม ซึ่งท�ำให้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นจริงโดยผลักดัน
ให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ก ระทบต่ อ ผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งจริ ง จั ง
การประกัน คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
ในนโยบายด้ า นการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ และการสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำอนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงอายุภายใต้กรอบการท�ำงานของคณะท�ำงาน UN Open – ended Working Group on Ageing ของสหประชาชาติ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม

ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การคุม้ ครองสิทธิของแรงงานย้ายถิน่ และสมาชิกในครอบครัว
(ICRMW) อย่างไรก็ตาม สิทธิของแรงงานย้ายถิ่น (แรงงาน
ข้ามชาติ) ได้ถูกรับรองอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีหลายฉบับ ในขณะที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ จะเน้นการรับรองเฉพาะสิทธิและเสรีภาพของคนไทย
เป็นส�ำคัญ แต่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ ทดแทน
แรงงานคนไทย โดยในปี ๒๕๕๙ แม้รฐั ได้มนี โยบาย/มาตรการเพือ่ ส่งเสริมสิทธิและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติหลายประการ
อาทิ การออกพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดท�ำโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหารูปแบบการท�ำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมงทะเล รวมถึงการจัดการด้านนโยบายทั้งการพิสูจน์สัญชาติ หรือการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งท�ำให้สถิติ
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติและ
ผู้ติดตามในหลายส่วน กล่าวคือ
• กระบวนการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีความยากล�ำบากในการเข้าถึง และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวนมาก
• ปัญหาสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย การเข้าถึงและใช้สิทธิจากระบบประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพ
รวมถึงการไม่สามารถจัดตั้งและเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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กลุ่มสตรี
รั ฐ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการปฏิ รู ป กฎหมาย
ตามพันธกรณีอนุสัญญา CEDAW มาตามล�ำดับ โดยได้บรรจุ
หลักการของความเสมอภาคระหว่างเพศไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช .... (ฉบั บ ผ่ า นการ
ลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)๒๐ ในขณะที่ ในปี ๒๕๕๙
ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับที่ ๗๑ จาก ๑๔๔ ประเทศทัว่ โลก
ที่ลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างเพศได้มากที่สุด ซึ่งตกลงมาจาก
อันดับที่ ๔๐ ในปี ๒๕๔๙ (ระยะเวลา ๑๐ ปี) โดยมีประเด็น
ส�ำคัญที่มีสัดส่วนลดลงอย่างมาก ได้แก่ โอกาสในการส�ำเร็จ
การศึกษา โอกาสและส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และอ�ำนาจทางการเมือง ในขณะที่ในมิติด้านสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
ประเทศไทยถูกจัดในล�ำดับที่ ๑ จาก ๑๔๔ ประเทศทั่วโลกปี ๒๕๕๙ สถิติในประเด็นความรุนแรงต่อสตรียังคงเพิ่มขึ้น โดยมี
สตรีที่ถูกกระท�ำความรุนแรงและเข้ามารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๘,๙๑๙ ราย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ที่มีจ�ำนวน
๑๓,๒๖๕ ราย นอกจากนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวก็มเี พิม่ มากขึน้ ทุกปี โดยข้อมูลสถิตกิ ารฆ่ากันตายในครอบครัว
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ ฉบับ พบว่า สถิติการฆ่ากันตายในครอบครัว ปี ๒๕๕๒ มีจ�ำนวน ๑๗๕
ราย ปี ๒๕๕๓ มีจ�ำนวน ๑๘๖ ราย และ ปี ๒๕๕๖ มีจ�ำนวน ๒๐๖ ราย โดยส่วนใหญ่สามีเป็นผู้ฆ่าภรรยา อีกทั้งสถิติหย่าร้าง
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย ยังมีเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ ๓๓ (ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙) ทั้งนี้ สถานการณ์สิทธิสตรี
เป็นปัญหาที่มีรากเหง้าจากเจตคติแบบเก่า (stereotypes) ที่มีต่อสตรีอันเป็นพื้นฐานไปสู่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ดังนั้น รัฐจึงควรด�ำเนินการทุกวิถีทางในการคุ้มครอง มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายความเสมอภาค และจะต้องด�ำเนินการในทุกวิถีทางในการท�ำสิทธินั้น ๆ ให้เกิดจริงในทางปฏิบัติ โดยรับรองและ
ด�ำเนินมาตรการพิเศษต่าง ๆ เพื่อบรรลุความเสมอภาคในทางปฏิบัติระหว่างสตรีและบุรุษในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้
รัฐยังควรด�ำเนินการด้านนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิสตรีให้เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายด้านการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

กสม. เห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติข้างต้น ยังเป็นปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือยังไม่เห็นความ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการดังกล่าว

บทที่

๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านการลงประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) ซึ่งต่อมา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖
เมษายน ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า
มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ ด้วยเหตุความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้
๒๐

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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บทที่
สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง

๓

สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับหลักการในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ โดยได้ท�ำค�ำแถลงตีความ ๔ ประเด็น
ได้แก่ (๑) ข้อ ๑ วรรค ๑ เรื่อง การใช้สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง การก�ำหนดสถานะทางการเมือง การด�ำเนินการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเสรี (๒) ข้อ ๖ วรรค ๕ การพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี (๓) ข้อ ๙ วรรค
๓ ระยะเวลาในการน�ำผู้ถูกจับกุมไปศาล และ (๔) ข้อ ๒๐ วรรค ๑ การห้ามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม ซึ่งต่อมา ประเทศไทย
ได้ถอนค�ำแถลงตีความข้อ ๖ วรรค ๕ และข้อ ๙ วรรค ๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยในการเข้าเป็นภาคี
กติ ก า ICCPR รั ฐ ภาคี มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งจั ด ท� ำ และน� ำ เสนอรายงาน
ฉบับแรก (Initial Report) ต่อคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR
ภายใน ๒ ปี ห ลั ง จากที่ เ ข้ า เป็ น ภาคี และน� ำ เสนอรายงานฉบั บ ต่ อ ไป
ในช่ ว งเวลาทุ ก ๆ ๕ ปี ส� ำ หรั บ ประเทศไทยได้ เ สนอรายงานต่ อ
คณะกรรมการฯ ฉบั บ แรกเมื่ อ ปี ๒๕๔๘ ๒๑ โดยในสมั ย ประชุ ม ที่ ๘๔
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการฯ มี ข ้ อ สั ง เกต (Concluding
Observations) ต่ อ ประเทศไทย โดยเห็ น ควรให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลไก
สอบสวนที่ เ ป็ น กลางในกรณี ต ากใบ กรื อ เซะ และสงครามปราบปราม
ยาเสพติ ด เพื่ อ ประกั น ว่ า การประกาศใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษด้ า นความ
มั่ น คงในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้ ส อดคล้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ข อง ICCPR
ข้ อ ๔ ว่ า ด้ ว ยการประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น (State of Emergency)
การทบทวนการใช้ โ ทษประหารชี วิ ต กั บ คดี ฐ านความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติ ด และประกั น ว่ า ผู ้ ถู ก คุ ม ขั ง จะเข้ า ถึ ง การได้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษา
ทางกฎหมายและเข้าถึงแพทย์ ให้ผู้ถูกคุมขังมีโอกาสแจ้งครอบครัวทราบ
เกี่ 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
และเมื่อมีการตายในสถานคุมขัง มีการลงโทษผู้กระท�ำผิดและจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือครอบครัว การปรับปรุงสภาพเรือนจ�ำ
และใช้ ก ารจ� ำ คุ ก เป็ น การลงโทษล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ย การยุ ติ ก ารขั ง เดี่ ย ว มี ก ารคุ ้ ม ครองเยาวชนและไม่ ขั ง เยาวชนรวมกั บ ผู ้ ใ หญ่
มีการจัดตั้งกลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือการส่งกลับคนต่างด้าว โดยเคารพต่อหลักการไม่ส่งตัวกลับ (Non – Refoulement)
มีมาตรการป้องกันและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยเฉพาะการคุ้มครองนักข่าวนักหนังสือพิมพ์จากการถูกข่มขู่คุกคาม
มี ม าตรการคุ ้ ม ครองผู ้ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากการถู ก คุ ก คามท� ำ ร้ า ย มี ก ารสอบสวนเมื่ อ มี ก ารกล่ า วหาว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า ว
ถูกคุกคามท�ำร้ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการเยียวยาผู้เสียหายหรือครอบครัว ตลอดจนมีมาตรการน�ำผู้กระท�ำผิดค้ามนุษย์มาลงโทษ
และคุ้มครองพยานและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้จัดท�ำรายงานคู่ขนานซึ่งประเมิน
สถานการณ์ในมิติต่าง ๆ โดยเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น การเข้าควบคุมการบริหาร
ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การชุมนุมทางการเมืองของกลุม่ การเมืองต่าง ๆ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาทบทวนการใช้โทษประหารชีวิต และสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในประเด็นการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ปัญหาการทรมาน และกระบวนการพิจารณาเยียวยาผู้เสียหาย เป็นต้น๒๒
ประเทศไทยน�ำเสนอรายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ ๒ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๒
ดูรายละเอียดรายงานได้ที่ http://www.nhrc.or.th
๒๑

รายงานผลการประเมินสถานการณ์

64

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

โดยการประเมินสถานการณ์ฯ ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment – CAT) ซึง่ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี และมีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตามทีไ่ ด้ทำ� ค�ำแถลง
ตีความในข้อ ๑ นิยามค�ำว่า “ทรมาน” ข้อ ๔ การก�ำหนดให้การทรมานเป็นความผิดอาญา และข้อ ๕ เขตอ�ำนาจเหนือความผิด
ซึ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา และจัดท�ำข้อสงวนตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง การให้น�ำข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความ
หรือน�ำอนุสัญญาไปใช้ในการวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในสมัยประชุมครั้งที่ ๑๒๓๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๗ คณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญาฯ ได้มขี อ้ สังเกตเชิงสรุปกรณีประเทศไทย โดยเห็นว่าประเทศไทยควรยกเลิกค�ำแถลง
ตีความข้อ ๑ ข้อ ๔ และข้อ ๕ สอบสวนกรณีมีการกระท�ำการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย
โดยในปี ๒๕๕๙ กสม. แบ่งสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองออกเป็น ๔ เรื่องหลัก ได้แก่
(๑) การทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย (๒) สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม (๓) สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และ (๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม

๓.๑ การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๓.๑.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
สิทธิที่จะไม่ถูกกระท�ำทรมานเป็นสิทธิและเสรีภาพ
ในชี วิ ต และร่ า งกาย ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองตามหลั ก การ
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย รวมทั้ ง พั น ธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๒ ได้กำ� หนดหลักการว่าบุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพ
ในชีวติ ร่างกายและบุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะไม่ถกู กระท�ำทรมาน กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ ๗ รับรองว่าบุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการประติบัติ
หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต�่ำช้ามิได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติการะหว่างประเทศฯ ได้มีความเห็นทั่วไปที่ ๒๐ เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ข้อ ๗ กล่าวคือ ในการอธิบายขั้นตอนการคุ้มครองการกระท�ำที่ต้องห้ามตามข้อ ๗ รัฐภาคีควรให้ บทที่
ข้อมูลข่าวสารในรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการปกป้อง (Safeguard) เพือ่ คุม้ ครองเป็นพิเศษแก่ผทู้ ดี่ อ้ ยโอกาส มีกฎ/ระเบียบ ๓
สอบสวนอย่างเป็นระบบ ค�ำสั่ง วิธีการ แนวปฏิบัติ การจัดการสถานคุมขัง และการปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุม คุมขัง หรือจ�ำคุก
ในการป้องกันการทรมาน การปฏิบัติที่ทารุณ การประกันการคุ้มครองผู้ถูกคุมขังอย่างมีประสิทธิภาพ ควรคุมขังผู้ถูกคุมขัง
ในสถานทีท่ ไี่ ด้รบั การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นสถานทีค่ มุ ขัง และแจ้งให้ผนู้ นั้ ทราบถึงชือ่ และสถานทีใ่ ช้คมุ ขัง ชือ่ เจ้าหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบ มีการบันทึกในทะเบียนทีใ่ ห้ผเู้ กีย่ วข้อง รวมถึงญาติและเพือ่ นของผูถ้ กู คุมขังสามารถเข้าถึง มีการบันทึกเวลาและ
สถานทีส่ อบสวนและชือ่ ของคนทุกคนในการสอบสวนนัน้ อันสามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการ
ไม่ควรคุมขังในสถานที่ที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ รัฐภาคีควรประกันว่าสถานที่คุมขังใด ๆ ก็ตามจะไม่มีเครื่องมือที่ใช้
การทรมานที่เป็นการลงโทษ หรือการปฏิบัติที่ทารุณ และจ�ำเป็นต้องพร้อมให้แพทย์และทนายความเข้าถึงผู้ถูกคุมขังได้และ
เป็นประจ�ำภายใต้การควบคุมอย่างเหมาะสม ขณะทีด่ ำ� เนินการสอบสวนและควรให้สมาชิกของครอบครัวเข้าถึงได้ เพือ่ ไม่ให้
เกิดการกระท�ำอันเป็นการละเมิด ข้อ ๗ กฎหมายต้องก�ำหนดห้ามการน�ำเอกสาร ข้อความ หรือไม่น�ำค�ำสารภาพที่ได้มาจาก
การทรมานหรือการปฏิบัติที่ต้องห้ามอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาคดีในศาล รัฐภาคีต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยียวยา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ความเสียหายกับเหยื่อที่ถูกปฏิบัติโดยไม่ชอบ รัฐไม่อาจลิดรอนสิทธิของปัจเจกบุคคลในการที่จะได้รับการเยียวยาอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน และการฟืน้ ฟูอย่างเต็มทีเ่ ท่าทีเ่ ป็นไปได้๒๓ และข้อ ๑๐ ข้อย่อยที่ ๑ ก�ำหนดให้
บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการประติบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิดของ
ความเป็นมนุษย์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติการะหว่างประเทศฯ ยังได้มีความเห็นทั่วไปที่ ๒๑ เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีถ่ กู จ�ำกัดเสรีภาพด้วยความเป็นมนุษย์และด้วยความเคารพต่อศักดิศ์ รี
ของเขานั้นเป็นกฎพื้นฐานและถือเป็นสากล การบังคับใช้จึงไม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรทางวัตถุที่มีอยู่ในรัฐภาคี รัฐจะต้องระบุถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการก�ำกับดูแลสถานที่จองจ�ำนักโทษอุกฉกรรจ์ มาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันการทรมาน และการปฏิบัติ
อย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต�่ำช้า๒๔
นอกจากนี้ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ได้ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การทรมาน” (Torture) ไว้ว่าหมายถึง
“การกระท�ำใดก็ตามโดยเจตนาทีท่ ำ� ให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่วา่ ทางกายหรือจิตใจต่อบุคคลใด
บุคคลหนึง่ เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ทจี่ ะให้ได้มาซึง่ ข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจากบุคคลนัน้ หรือจากบุคคลทีส่ าม การลงโทษบุคคลนัน้
ส�ำหรับการกระท�ำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท�ำหรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นการบังคับ
ขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความ
เจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนัน้ กระท�ำโดยหรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรูเ้ ห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ
หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก
หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนือ่ งมาจากการลงโทษทัง้ ปวงทีช่ อบด้วยกฎหมาย” อีกทัง้ อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ
ข้อ ๒ ก�ำหนดห้ามไม่ให้มกี ารทรมานในรัฐภาคีในทุกสถานการณ์ และข้อ ๔ ก�ำหนดว่ารัฐต้องด�ำเนินการให้การกระท�ำทัง้ หลาย
ที่เป็นการทรมานเป็นความผิดภายใต้กฎหมายอาญา
๓.๑.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยได้ท�ำค�ำแถลงตีความอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน และการประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ในข้อ ๑ นิยามค�ำว่า
“ทรมาน” ข้อ ๔ การก�ำหนดให้การทรมานเป็นความผิดอาญา
และข้อ ๕ เขตอ�ำนาจเหนือความผิด ซึ่งให้เป็นไปตามประมวล
กฎหมายอาญา และจั ด ท� ำ ข้ อ สงวนตามข้ อ ๓๐ วรรคหนึ่ ง
การให้นำ� ข้อพิพาทเกีย่ วกับการตีความหรือน�ำอนุสญ
ั ญาไปใช้ขนึ้ สู่
การวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานในสมัยประชุมครั้งที่ ๑๒๓๙ เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีข้อสังเกตเชิงสรุป กรณีประเทศไทยว่าประเทศไทยควรด�ำเนินการยกเลิกค�ำแถลงตีความข้อ ๑
ข้อ ๔ และข้อ ๕ สอบสวนกรณีมีการกระท�ำการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ฟ้องด�ำเนินคดีและลงโทษผู้ที่รับผิดชอบ
ประกันไว้ในกฎหมายว่าไม่อาจอ้างพฤติการณ์ใดเพื่อเป็นเหตุผลส�ำหรับการทรมาน ใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง
อย่างจ�ำกัดและเท่าที่จ�ำเป็น ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ใช้มาตรการทางกฎหมายและทางปฏิบัติ
เพื่อประกันว่าผู้ถูกคุมขังจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน (Legal Safeguard) ก�ำหนดให้การบังคับบุคคล
From CCPR general comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
Adopted at the Forty-fourth Session of the Human Rights Committee, by UN Human Rights Committee (HRC), 1992, retrieved from http://www.refworld.
org/docid/453883fb0.html
๒๔
From CCPR general comment No. 21: Article 10 (Humane treatment of persons deprived of their liberty), by UN Human Rights Committee
(HRC), 1992, retrieved from http://www.refworld.org/docid/453883fb11.html
๒๓
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นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยรับมาปฏิบตั ภิ ายใต้กลไกกระบวนการ Universal Periodie
Reviwe: UPR รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ ทีเ่ กีย่ วกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายคือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคี
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองมิให้บคุ คลถูกบังคับให้สญ
ู หาย ออกหรือแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
CAT มีการด�ำเนินการเพือ่ ประกันว่าข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั จะได้รบั การสอบสวนและด�ำเนินคดี
และในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ไทยได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายมาปฏิบัติคือ
การพิ จ ารณาให้ สั ต ยาบั น พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญา CAT และจั ด ตั้ ง กลไกป้ อ งกั น การทรมานระดั บ ชาติ
ทีม่ คี วามเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และได้รบั การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ รับรองว่ามีการน�ำอนุสญ
ั ญา CAT ไปปรับใช้เป็น
กฎหมายภายในอย่างสมบูรณ์ ก�ำหนดนิยามการทรมานซึง่ มีความสอดคล้องกับข้อ ๑ ของอนุสญ
ั ญา CAT การก�ำหนดเป็นความผิด
อาญาเฉพาะในกฎหมายไทย และด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับการทรมานและการทารุณกรรม
ด้ ว ยความรวดเร็ ว และเป็ น กลาง การให้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองบุ ค คลทุ ก คนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Person from Enforced
disappearance : CED) และผ่านกฎหมายภายในที่ก�ำหนดให้การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญและการทรมานเป็นความ
ผิดตามกฎหมายอาญาภายในประเทศทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ พยายามแก้ปญ
ั หาการบังคับให้หายสาบสูญ
ซึง่ ประเทศไทยได้ลงนามอนุสญ
ั ญา CED เมือ่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และในการเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) รัฐบาลโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสมาคมเพื่อป้องกันการ
ทรมาน (Association for Prevention of Torture : OPCAT) ได้จดั สัมมนาว่าด้วยเรือ่ งพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้าน
๒๖
การทรมานฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยวัตถุประสงค์ของพิธีสารคือ การพัฒนาระบบการเข้าเยี่ยมสถานที่
ซึง่ ท�ำให้บคุ คลเสือ่ มเสียซึง่ อิสรภาพโดยหน่วยงานนานาชาติและระดับชาติทเี่ ป็นอิสระอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันการทรมาน
การปฏิบัติและการลงโทษที่ทารุณขาดมนุษยธรรม หรือลดทอนความเป็นมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ให้สญ
ู หายเป็นความผิดทางอาญา การเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองมิให้บคุ คลถูกบังคับให้สญ
ู หาย
มีการสอบสวนเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย มีและด�ำเนินมาตรการยุติการคุกคามและท�ำร้าย
นักพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชน นักหนังสือพิมพ์และผูน้ ำ� ชุมชน มีกรอบทางกฎหมายเพือ่ แก้ไขสถานการณ์ผลู้ ภี้ ยั และผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง
ใช้มาตรการเพื่อแก้ไขสภาพแออัดในเรือนจ�ำ หลีกเลี่ยงการใช้โซ่ตรวน มีการตรวจเยี่ยมสถานคุมขังทุกประเภทโดย
ผู้ตรวจเยี่ยมที่เป็นอิสระ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงต�ำรวจ เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับ
การชดใช้ ค่าชดเชยที่เป็นธรรม และการบ�ำบัดฟื้นฟู๒๕ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๗ ข้อย่อยที่ ๑ ก�ำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องก�ำหนดให้การกระท�ำให้บุคคลหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับเป็นความผิดทีล่ งโทษได้ โดยมีบทลงโทษทีเ่ หมาะสม และโดยค�ำนึงถึงความร้ายแรงอย่างยิง่ ของความผิดดังกล่าว

บทที่

ในส่วนของการผลักดันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญา CAT โดยอนุวตั กิ ารกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาฯ ๓
กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
การยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้ผนวกหลักการและสาระส�ำคัญของ
อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ไว้ด้วยกัน และแต่งตั้งคณะท�ำงานแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญา CAT
ซึง่ มีผแู้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผูแ้ ทนของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๒๗ ซึง่ เมือ่ เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สาบสูญ และร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
จาก รายงานประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน ประจ�ำปี ๒๕๕๘, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับการ
เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (น. ๔๗), โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๘, กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๗
รายงานผลการพิจารณาเพือ่ เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ ๒๙๓/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย พ.ศ. ....
๒๕

๒๖
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ให้สูญหาย พ.ศ. ....๒๘ นอกจากนี้ ได้มีการน�ำหลักการเกี่ยวกับการป้องกันการทรมานมาบรรจุในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ในส่วนแผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีกิจกรรม เช่น เผยแพร่
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรมและประชาชน สอบสวนข้ อ กล่ า วหาการละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยทุ ก ฝ่ า ยในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และด� ำ เนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สถานการณ์ ภ าคใต้ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่
การยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ก�ำหนดนิยาม “การทรมาน” ในประมวลกฎหมายอาญา ออกกฎหมายให้
การทรมานเป็นความผิดอาญา แก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา CAT ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบ
ร้องเรียนเรื่องการทรมานภายในประเทศให้เป็นกลางและเป็นอิสระในปี ๒๕๖๑ เป็นต้น
นับตัง้ แต่รฐั บาลได้บงั คับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และเมือ่ มีการรัฐประหาร
พบว่า มีบทบัญญัติของกฎหมายท�ำให้บุคคลมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามกติกา ICCPR และ
อนุสัญญา CAT กล่าวคือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๕ ทวิ ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ด้าน
ความมั่นคงกักตัวบุคคลที่มีเหตุควรสงสัยเพื่อสอบถามได้เป็นเวลา ๗ วัน โดยไม่ต้องขอหมายจับจากศาล พระราชก�ำหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลได้ ๗ วัน อาจขอขยาย
เวลาได้ครั้งละ ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ค�ำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอ�ำนาจเรียกตัวบุคคลเพื่อมาสอบถามข้อมูลหรือ
ให้ถ้อยค�ำที่เป็นประโยชน์ และมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกิน ๗ วัน
ส�ำหรับการป้องกันและการคุม้ ครองบุคคลจากการถูกกระท�ำทรมานในสถานที่
ท�ำให้บคุ คลเสือ่ มเสียอิสรภาพนัน้ ในการบริหารจัดการเรือนจ�ำและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู คุมขัง
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
พบว่า มีบทบัญญัติลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังโดยการขังเดี่ยวไม่เกิน ๓ เดือน โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกาฯ ได้มีความเห็นทั่วไปที่ ๒๐ เกี่ยวกับสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๗ ว่า การขังเดีย่ วทีย่ าวนานของผูถ้ กู คุมตัวหรือผูต้ อ้ งขัง
อาจเป็นการกระท�ำต้องห้ามตามข้อ ๗ ของกติกา ICCPR๒๙ โดยข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (United Nations Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners) (ข้อก�ำหนดแมนเดลา - Mandela Rules)
ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ ก�ำหนดว่า การขังเดี่ยวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน หมายถึง การขังเดี่ยว
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ โดยได้มีการปรับแก้
บทบัญญัติลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังเป็นการขังเดี่ยวไม่เกิน ๑ เดือน๓๐ นอกจากนี้ กสม. ได้ด�ำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยง
ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำ� รวจและเรือนจ�ำ พบว่า เรือนจ�ำมีปญั หาแออัด ปัญหาจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังไม่ได้สดั ส่วนกับผูค้ มุ ๓๑
สถานการณ์การทรมาน กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ท�ำร้ายร่างกาย ซ้อมทรมาน
เพื่อให้การรับสารภาพหรือให้ข้อมูล หรือในขณะจับกุมหรือควบคุมตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ พบว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานจ�ำนวน ๑๐๒ ค�ำร้อง๓๒ ซึ่งเป็นค�ำร้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ค�ำร้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น มีทั้งกรณีที่กล่าวหาว่าเป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
จาก การเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สาบสูญ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.ryt9.com/s/cabt/2427722
From CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Op.cit.
๓๐
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๑ ก/หน้า ๑/๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓๑
จากเอกสารถอดบทเรียนโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานีต�ำรวจและเรือนจ�ำ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ (น.๑๕),
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๒
จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน: ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
สืบค้นเมื่อ ๒๕๖๐ จาก http://hris.nhrc.or.th/
๒๘

๒๙
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๑. กรณีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกรณีนายมะยาเต็ง มะรานอ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจ�ำนวน
หลายนายใช้อ�ำนาจตามกฎอัยการศึกท�ำการปิดล้อม ตรวจค้นและควบคุมตัวนายมะยาเต็งฯ พร้อมกับรถยนต์ของนายมะยา
เต็งไปต่อหน้าภรรยาและบุตร เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๐ จากนัน้ ก็ไม่ปรากฏว่านายมะยาเต็งยังมีชวี ติ อยูห่ รือไม่ และญาติ
ของผูส้ ญ
ู หายได้เห็นนายมะยาเต็งครัง้ สุดท้ายขณะทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมตัวของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร๓๓ หรือกรณีนายอับดุลเลาะห์
อาบูคารี ทีห่ ายตัวไปเมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ เป็นพยานส�ำคัญในคดีทกี่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษสืบสวนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ระดับสูงที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันซ้อมทรมานลูกความของนายสมชาย นีละไพจิตร ในคดีปล้นปืนค่ายนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อปี ๒๕๔๗๓๔ หรือกรณีของนายอิบรอเฮง กาโฮง และนายดุลหามิ มะแร ที่ได้หายไปหลังจากที่ไปติดต่อขอรับเรือจากค่าย
ต�ำรวจตระเวนชายแดนในอ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔๓๕ กรณีนายนาสือลัน ปิ เมื่อวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๕๕ ได้ถูกลักพาตัวไปจากร้านน�้ำชาใกล้บ้านของตนเอง อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีชาย ๒ คน
แต่งกายคล้ายชุดทหาร มีอาวุธประจ�ำกาย ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้มีการแจ้งความไว้กับพนักงานต�ำรวจ
ในพื้นที่ให้สืบสอบสวนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ๓๖ กรณีนายฟาเดล เสาะหมาน อดีตผู้ต้องขังที่ถูกด�ำเนินคดีเกี่ยว
กับความมั่นคง ซึ่งถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ ๓ คนใช้ก�ำลังบังคับเอาตัวและหายสาบสูญไป เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙๓๗ เป็นต้น
๒. กรณีเหตุการณ์ในช่วงสงครามยาเสพติด เช่น การสูญหายของบุคคลในช่วงสงครามยาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น๓๘
๓. กรณีทผี่ สู้ ญ
ู หายมีความขัดแย้งรุนแรงกับผูม้ อี ทิ ธิพลหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบางคน เช่น กรณีของนายทนง โพธิอ์ า่ น
ผู้น�ำแรงงานที่หายตัวไปในปี ๒๕๓๔๓๙ หรือกรณีของนายกมล เหล่าโสภาพันธุ์ ซึ่งเคลื่อนไหวตรวจสอบข้อมูลที่ไม่โปร่งใส
เข้าข่ายทุจริตหลาย ๆ กรณี ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้หายตัวไปอย่างไร้รอ่ งรอยเมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ซึ่งหลักฐานที่เขารวบรวมได้ระบุชัดว่า มีความไม่โปร่งใสหลายประเด็น จนน�ำมาซึ่งการร้องเรียนอีกหลายคดีเกี่ยวโยง
ทั้งผู้รับเหมา เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ๔๐ เป็นต้น
๔. กรณีการสูญหายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อาทิ นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน
ชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไป เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗๔๑ กรณีของนายเด่น ค�ำแหล้ ประธานโฉนดชุมชนโคกยาว ที่ได้ต่อสู้
ในประเด็นที่ดินท�ำกินซึ่งหายตัวไป เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ หลังเดินทางเข้าป่าเพื่อหาเก็บหน่อไม้๔๒
๓๓
จาก ศาลจังหวัดยะลาสั่งให้สหกรณ์ครูยะลารับนายมะยาเต็ง มะรานอ กลับเป็นสมาชิกจ่ายเงินตามสิทธิฯ คดีแรกที่ผู้ถูกบังคับให้สูญหายได้รับสิทธิคุ้มครอง, โดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, ๒๕๕๔, สืบค้นจาก https://voicefromthais.wordpress.com/2011/11/29/south-thailand-yala-court-orders-to-yala-teacher-collectives-topay-sufficient-benifit-to-mr-mayateh-missing-persons-family/
๓๔
จาก จี้ดีเอสไอสอบด่วน พยานปากเอกหายลึกลับ คดีต�ำรวจใหญ่ซ้อมผู้ต้องหาปล้นปืน, โดย ประชาไท, ๒๕๕๒, สืบค้นจากhttps://prachatai.com/journal/2009/12/27079
๓๕
จาก ชาวบ้านยะลา ร้องดีเอสไอ สอบ ตชด. หลังสงสัย อุ้มชาวบ้านหาย ๒ คน, โดย ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้, ๒๕๕๔, สืบค้นจาก http://wbns.oas.
psu.ac.th/shownews.php?news_id=106777
๓๖
จาก จดหมายเปิดผนึก, โดย Human Rights Lawyers Association, ๒๕๕๔, สืบค้นจาก https://arar.facebook.com/naksit.org/posts/270016816400157
๓๗
จาก ผสานวัฒนธรรม’ ร้องสตช. เร่งสืบการหายตัวของ ‘ฟาเดล เสาะหมาน’ หลังผ่านไป ๓ เดือนไม่คืบ, โดย ประชาไท, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://prachatai.
com/journal/2016/03/64850
๓๘
รายงานผลการพิจารณาค�ำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว และสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว และ
สิทธิในทรัพย์สิน กรณีการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนในวงกว้าง
๓๙
จาก ย้อนรอยคนไทยที่ (ถูกอุ้ม) หายไป, สืบค้นเมื่อ ๒๕๖๐ จาก http://www.gqthailand.com/mobile/life/view/?url=enforced-disappearance
๔๐
จาก ๒ ปีคดีอมุ้ “กมล เหล่าโสภาพันธ์”ไม่คบื วิถชี วี ติ ลูก-เมียเปลีย่ น/เปิดร้านข้าวมันไก่, สืบค้นเมือ่ ๒๕๖๐ จากhttp://www.manager.co.th/Local/ ViewNews.
aspx?NewsID=9530000017958
๔๑
จาก ๒ ปี การหายตัวไปของบิลลี่ กับสถานการณ์การอุ้มหายในไทย, โดย Isranews ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.isranews.org/thaireform-doc-politics/
46288-artical_462883.html
๔๒
จาก พบหัวกะโหลกมนุษย์ อาจเชื่อมโยงการหายตัวของ ‘เด่น คาแหล้’, โดย ประชาไท, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2017/03/70742
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในส่วนของสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายประเทศไทยประสบปัญหาการบังคับบุคคลสูญหาย
มาโดยตลอด ซึ่งการหายสาบสูญโดยถูกบังคับของบุคคลเป็นวิธีการนอกกฎหมายวิธีหนึ่งที่มักจะมีการกล่าวอ้างจากญาติ
ของผู้สูญหายว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้อ�ำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่มี
ผู้สูญหายโดยถูกบังคับได้ ดังนี้

บทที่

๓

โดยคณะท�ำงานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการสูญหายโดยไม่สมัครใจ ระหว่างปี ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๕๗
พบว่า ประเทศไทยมีการบังคับสูญหาย ๘๙ กรณี (รวบรวมผ่านการร้องเรียน)๔๓ และจากสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนของส�ำนักงาน กสม.
ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๙ ได้มเี รือ่ งร้องเรียนกรณีการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายจ�ำนวน ๕๖ ค�ำร้อง โดยเป็นค�ำร้องเกีย่ วกับการถูก
บังคับให้สญ
ู หายอันเนือ่ งมาจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด จ�ำนวน ๓๓ ค�ำร้อง๔๔ และเป็นกรณีอน่ื ๆ จ�ำนวน ๒๓ ค�ำร้อง๔๕
๓.๑.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ในปี ๒๕๕๙ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานบุคคล จ�ำนวน ๓๖ ค�ำร้อง๔๖ ในจ�ำนวนนี้เป็นเรื่องที่
กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๓๑ ค�ำร้อง ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการทรมาน
บุคคลจ�ำนวน ๗ ค�ำร้อง ในจ�ำนวนนี้เป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๕
ค�ำร้อง๔๗ จะเห็นได้ว่าในปี ๒๕๕๙ มีจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องร้องเรียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเรื่องร้องเรียน
ส่วนมากจะเป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้กระท�ำทรมานขณะจับกุมหรือควบคุมตัว นอกจากนี้ กสม. ได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย จ�ำนวน ๓ ค�ำร้อง ในปี ๒๕๕๘ กสม. ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย จ�ำนวน ๑ ค�ำร้อง๔๘ จะเห็นได้ว่าในปี ๒๕๕๙ มีจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนมากกว่าในปี ๒๕๕๘ ซึ่งสถานการณ์การหาย
สาบสูญ เช่น กรณีนายฟาเดล เสาะหมาน อดีตผู้ต้องขังที่ถูกด�ำเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ ๓ คนใช้
ก�ำลังบังคับเอาตัวและหายสาบสูญไป เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ หรือกรณีของนายเด่น ค�ำแหล้ ประธานโฉนดชุมชน
โคกยาว ทีไ่ ด้ตอ่ สูใ้ นประเด็นทีด่ นิ ท�ำกินซึง่ หายตัวไปเมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ หลังเดินทางเข้าป่าเพือ่ หาเก็บหน่อไม้ เป็นต้น
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้
สูญหาย พ.ศ. .... โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย พ.ศ. ....๔๙ ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ
การทรมานหรือการบังคับให้สญ
ู หายโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือภายใต้การรับรูข้ องรัฐ รวมถึงการติดตามเพือ่ หาตัวผูก้ ระท�ำความผิด
มาลงโทษ ที่ผ่านมาไม่สามารถกระท�ำได้จริง แม้ว่าจะมีกรณีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ได้มีการน�ำคดีขึ้นสู่การพิจารณา
ของศาล แต่ศาลได้มีค�ำพิพากษาในปี ๒๕๕๙ ยกฟ้องจ�ำเลยทั้ง ๕ คน โดยพบว่ามีประเด็นความเป็นผู้เสียหาย ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๕ (๒) ทีอ่ าจเป็นบรรทัดฐานในคดีทเี่ กีย่ วกับการบังคับให้สญ
ู หายคดีอนื่ ๆ โดยศาลฎีกา
เห็ น ว่ า ผู ้ เ สี ย หายเป็ น ผู ้ ที่ มี อ� ำ นาจฟ้ อ งคดี อ าญาหรื อ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอเข้ า เป็ น โจทก์ ร ่ ว มกั บ พนั ก งานอั ย การ ตาม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ อย่ า งไรก็ ต าม หากผู ้ เ สี ย หาย
ไม่สามารถด�ำเนินการดังกล่าวได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๕ (๒) ก�ำหนดให้ผู้สืบสันดานและภริยา
มีอำ� นาจจัดการแทนผูเ้ สียหายได้ เฉพาะในความผิดอาญาซึง่ ผูเ้ สียหายถูกท�ำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค� ำ บรรยายฟ้ อ งแล้ ว พบว่ า ไม่ มี ก ารยื น ยั น ว่ า ผู ้ เ สี ย หาย ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ห รื อ ไม่ อี ก ทั้ ง ไม่ ไ ด้ ค วามว่ า
ได้ถกู ท�ำร้ายได้รบั บาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ เมือ่ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายถูกท�ำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจน
ไม่สามารถจัดการเองได้ โจทก์ร่วม (ภรรยาและบุตร) จึงไม่มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอเข้าเป็นโจทก์๕๐
จาก ๒ ปี การหายตัวไปของบิลลี่กับสถานการณ์การอุ้มหายในไทย, งานเดิม.
จาก รายงานผลการพิจารณาคาร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย..., งานเดิม.
๔๕
จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน: ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน, งานเดิม.
๔๖
แหล่งเดิม.
๔๗
แหล่งเดิม.
๔๘
แหล่งเดิม.
๔๙
จาก การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย พ.ศ. ...., โดย ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สืบค้นจากhttp://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319502&key_
word=%B7%C3%C1%D2%B9&owner_dep =%C2%B8&meet_date_dd=24&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2559&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_
dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=
๕๐
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๑๕/๒๕๕๘
๔๓
๔๔

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๓.๑.๔ การประเมินสถานการณ์
สถานการณ์เกี่ยวกับการทรมานบุคคลและการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยกล่าวอ้างว่ากระท�ำหรือเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่รัฐยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่ง โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการจับกุม ควบคุมตัว โดยเฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีการร้องเรียนเกีย่ วกับ
การกระท�ำทรมานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ อาจเนื่องจากรัฐไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ประกอบกับการทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมของไทยไม่สามารถทีจ่ ะน�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษได้ อีกทัง้ ประเทศไทยยังไม่มี
ฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งมีเพียงกรณีเดียวที่ได้มีการสืบสวน สอบสวนจนสามารถ
น�ำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล คือ กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการไม่มีบทกฎหมาย
เฉพาะส�ำหรับกรณีการบังคับให้บุคคลสูญหาย จึงท�ำให้การสืบสวน สอบสวนติดตามหาบุคคลที่หายสาบสูญโดยถูกบังคับ
ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะหากการท�ำให้หายสาบสูญเกิดจากการกระท�ำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเอง อีกทั้งค�ำพิพากษาดังกล่าว ศาลได้วางหลักกฎหมายโดยให้ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
สามีหรือภริยาเป็นผู้มีอ�ำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ (๒) เฉพาะ
ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกท�ำร้ายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดเองได้ ดังนั้น หากเป็นกรณีที่บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย
โดยไม่ทราบชะตากรรมว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะไม่สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีที่เกิดจาก
บุคคลถูกบังคับให้สญ
ู หายได้ ต้องให้อยั การเป็นผูฟ้ อ้ งคดี ซึง่ ก็อาจส่งผลต่อการน�ำผูก้ ระท�ำความผิดเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมได้
หากอัยการมีคำ� สัง่ ไม่ฟอ้ งคดี ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงควรบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะน�ำมาบังคับใช้กบั กรณีการทรมาน/การบังคับ
บุคคลให้สญ
ู หายเป็นการเฉพาะ เพือ่ ให้สามารถน�ำผูก้ ระท�ำความผิดเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
มีความพยายามในการจัดท�ำกฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการทรมานและการบังคับให้สญ
ู หาย และการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ
โดยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สาบสูญ และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙๕๑ คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของ
กระทรวงยุตธิ รรม ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สง่ คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
๕๒
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

นอกจากนี้ พบว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๑ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการรับฟัง
พยานหลักฐาน โดยพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระท�ำโดยมิชอบ หรือเป็น
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐาน เว้นแต่การรับฟัง
พยานหลักฐานจะเป็นประโยชน์ต่อการอ�ำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย อันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของ บทที่
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งพยานหลักฐานที่ได้มาอาจได้มาจากการกระท�ำทรมานได้ ๓
เนื่องจากกฎหมายมีข้อยกเว้นให้ศาลรับฟังได้ จึงอาจเป็นการเปิดช่องให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
การกระท�ำทรมานอันขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๗ ทีร่ บั รองว่าบุคคลจะถูกทรมาน
หรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ได้ โดยคณะกรรรมการประจ�ำกติกาได้มีความเห็นทั่วไป
ที่ ๒๐ ว่า กฎหมายต้องก�ำหนดห้ามการน�ำเอกสาร ข้อความ หรือค�ำสารภาพที่ได้มาจากการกระท�ำทรมานหรือการปฏิบัติ
ที่ต้องห้ามอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาในศาล
๕๑
จากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ...., งานเดิม.
๕๒
จากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มมี ติให้ความเห็นชอบอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ, สืบค้นจาก http://library.senate.go.th/document/mVoteM/Ext33/33650_0001.PDF
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๓.๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๓.๒.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights: ICCPR) ข้อ ๒ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๔
ได้รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคล ได้แก่ สิทธิ
ที่จะไม่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยอ�ำเภอใจ สิทธิที่จะได้รับ
แจ้งถึงเหตุผลและข้อหาในการจับกุม สิทธิที่จะมีเวลาและ
ได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดี
สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิในการ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว สิทธิในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการจับกุมหรือควบคุม สิทธิในการได้รับ
การเยียวยาในกรณีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่ชอบ สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดย
เปิดเผยและเป็นธรรมจากตุลาการทีม่ คี วามเป็นอิสระและเป็นกลาง สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาโดยไม่ชกั ช้าเกินความจ�ำเป็น
สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์กับตน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่าม สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความ
เป็นปรปักษ์ต่อตนเองหรือให้รับสารภาพผิด สิทธิที่จะได้รับการทบทวนการลงโทษและค�ำพิพากษาโดยคณะตุลาการ
ระดับเหนือขึ้นไป สิทธิที่จะไม่ถูกพิจารณาหรือลงโทษซ�้ำในการกระท�ำความผิดเดียวกัน
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน นอกจากจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิดงั ทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังได้รบั การคุม้ ครองเป็นพิเศษ
โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๖ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ ได้ก�ำหนดห้ามประหารชีวิต
แก่บุคคลที่อายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี การแยกผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ และให้น�ำตัวขึ้นพิจารณา
พิพากษาคดีให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชนต้องได้รบั การจ�ำแนกออกจากผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่
และต้องได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัย วิธีพิจารณาความให้เป็นไปโดยค�ำนึงถึงอายุและส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟู
ความประพฤติ ค�ำพิพากษาอาจปกปิดได้ในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ คือ สิทธิในการ
ได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ ถึง สิทธิในการ
ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง
และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่ง
พิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบค�ำวินิจฉัย ค�ำพิพากษา หรือค�ำสั่ง สิทธิที่จะให้คดีของตน
ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม สิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
และการไม่ให้ถ้อยค�ำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวยังคงได้รับ
การรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
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ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช .... (ฉบั บลงประชามติ ) ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติรั บ รองสิ ท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรม โดยก�ำหนดไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๙ โดยได้บัญญัติรับรอง
สิทธิในการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มี
การหลบหนี สิทธิทจี่ ะไม่ให้การเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ตนเอง สิทธิในการได้รบั การปล่อยชัว่ คราว และหมวด ๖ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จา่ ยสูงเกินสมควร พึงมีมาตรการคุม้ ครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�ำใด ๆ
รัฐต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�ำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
รวมถึงการจัดหาทนายความให้๕๓
๓.๒.๒ สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยมีความพยายามที่จะปฏิรูปโครงสร้าง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญามาหลายยุ ค หลายสมั ย
การก้าวเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญายุคใหม่เริม่ ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ยกเลิกกระบวนพิจารณาแบบจารีตนครบาล
มาสู ่ป ระมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา เมื่ อมาถึ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใช้บงั คับ
จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้มีการปรับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหม่
ผ่านทางรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา เช่น การแยกศาลออกจากกระทรวงยุตธิ รรม การสร้างระบบ
ศาลคู่ ศาลพิเศษ การแยกองค์กรอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย การปรับโครงสร้างกระทรวงยุตธิ รรมใหม่ การย้ายสังกัด
กรมราชทัณฑ์ การเพิ่มกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ตลอดจนการ
ก่อก�ำเนิดองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตหลายองค์กรและองค์กรอิสระต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากปัญหาและความเหลื่อมล�้ำในอดีตหลายประการ เช่น ปัญหานักโทษล้นคุก การคุ้มครองเหยื่อ
อาชญากรรมและพยานในคดีอาญา ระบบส�ำนวนและคดี ความเป็นอิสระของตุลาการ เป็นต้น๕๔

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑) รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ค�ำสั่ง นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่รัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติและจัดการ
ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของคนในสังคม เพื่อสร้างให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมในการออกกฎหมายย่อมเป็นการจ�ำกัด บทที่
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลไว้มิให้ถูกแทรกแซงโดยรัฐ ๓
เกินความจ�ำเป็นย่อมมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม โดยการก�ำหนดให้รัฐจะต้องด�ำเนินนโยบายพื้นฐานด้านกฎหมายและการยุติธรรม
ในการดูแลให้มกี ารปฏิบตั แิ ละบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทัว่ ถึง ตลอดจนการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วงละเมิดทัง้ โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และโดยบุคคลอืน่ และต้องอ�ำนวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม สิทธิในกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนับตั้งแต่
ต้นทาง ได้แก่ การถูกจับกุม ค้น คุมขัง จากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจโดยชอบ การได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและ
เป็นธรรม การได้รับการพิจารณาสั่งคดีที่เป็นธรรมจากพนักงานอัยการ การพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นธรรมจากศาล
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
สรุปการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ กระบวนการยุติธรรมไทย “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน เชื่อมั่นอนาคต” โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๕๓
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สุดท้ายจึงไปสูส่ ทิ ธิในกระบวนการยุตธิ รรมปลายทาง คือ การได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ ทั้งนี้ แนวความคิดของการลงโทษเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด เพื่อให้กลับคืนสู่สังคม ซึ่งเมื่อผู้กระท�ำผิดพ้นโทษ
บุคคลนั้นควรที่จะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อป้องกันมิให้กลับไปกระท�ำความผิดซ�้ำ
และแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ถูกยกเลิก แต่สิทธิดังกล่าวยังคงได้รับการรับรองโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และยังคงปรากฏสาระส�ำคัญในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับลงประชามติ)๕๕
หลักการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญได้ถูกน�ำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ เช่น ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์
ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรมอย่างบูรณาการ และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรม จึงได้กำ� หนดให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติจดั ท�ำแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางประสานความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท�ำให้การ
อ�ำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดย
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ซึ่งนับเป็นแผน
ฉบับแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น
แผนฉบับที่สอง โดยแผนแม่บทฉบับนี้ได้ก�ำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตไว้ ๔ ประการ คือ เป้าหมายที่ ๑
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายเหมาะสม
เป้าหมายที่ ๒ ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียม เป้าหมายที่ ๓ หน่วยงานยุตธิ รรม
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป้าหมายที่ ๔ ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลลดลง
อย่ า งไรก็ ต าม ในสมั ย ประชุ ม ที่ ๘๔ ของคณะ
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยกติ ก า
ระหว่ า งประเทศฯ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๔๘ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตโดยสรุป (Concluding
Observations) ต่อการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของประเทศไทย๕๖
ในกรณี ต ากใบ กรื อ เซะ สงครามปราบปรามยาเสพติ ด ว่ า
ควรให้มีการจัดตั้งกลไกสอบสวนที่เป็นกลาง การประกันว่า
การประกาศใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษด้ า นความมั่ น คงในพื้ น ที่
ชายแดนใต้ ส อดคล้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ข อง ICCPR ข้ อ ๔
ว่าด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉิน (State of Emergency) การทบทวนการใช้โทษประหารชีวิตคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด การประกันว่าผู้ถูกคุมขังจะเข้าถึงการได้รับค�ำปรึกษาทางกฎหมายและเข้าถึงแพทย์ ให้ผู้ถูกคุมขังมีโอกาส
แจ้งครอบครัวทราบเกี่ยวกับการจับกุมและสถานที่คุมขัง มีการสอบสวนทันทีที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระท�ำทรมานโดย
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเมื่อมีการตายในสถานคุมขัง มีการลงโทษผู้กระท�ำผิดและจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือครอบครัว
ควรปรับปรุงสภาพเรือนจ�ำและใช้การจ�ำคุกเป็นการลงโทษล�ำดับสุดท้าย การยุตกิ ารขังเดีย่ ว มีการคุม้ ครองเยาวชนและไม่ขงั
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
From Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant, retrieved from http://tbinternet.ohchr.org/
_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/CO/84/THA&Lang=En
๕๕
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เยาวชนรวมกับผู้ใหญ่ มีการจัดตั้งกลไกการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือการส่งกลับคนต่างด้าว โดยเคารพต่อหลักการไม่ส่งตัวกลับ
(Non – Refoulement) มีมาตรการป้องกันและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความเห็น โดยเฉพาะการคุ้มครองนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์จากการถูกข่มขู่ คุกคาม มีมาตรการคุม้ ครองผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชนจากการถูกคุกคาม ท�ำร้าย มีการสอบสวน
เมื่อมีการกล่าวหาว่าบุคคลดังกล่าวถูกคุกคาม ท�ำร้ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐและมีการเยียวยาผู้เสียหายหรือครอบครัว ตลอดจน
มีมาตรการน�ำผู้กระท�ำผิดค้ามนุษย์มาลงโทษและคุ้มครองพยานและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มนี โยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมคือ ให้กระบวนการยุตธิ รรม/กฎหมายปกติสามารถด�ำเนินการได้
โดยได้รบั ความเชือ่ ถือจากทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการสร้างความขัดแย้งซึง่ กันและกัน
ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เป็นต้น๕๗ โดยได้
มีการประกาศ คสช. ฉบับที่ ๖๓/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ดังนี้ คสช. มีนโยบายเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐว่าประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างทั่วถึง โดยเสมอภาค
และเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นศาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอิสระอื่น ๆ อัยการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม ขอให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม และมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการดําเนินคดีตามประเภทคดี
ทีอ่ ยูใ่ นอํานาจหน้าที่ ซึง่ สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนหลีกเลีย่ งการดาํ เนินการใด ๆ ทีอ่ าจมีผลทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด
แก่สาธารณชนในการบังคับใช้กฎหมาย อันจะนําไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ๕๘ นอกจากนี้ ยังได้มีประกาศที่มีผลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส�ำคัญ
คือ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗
เรือ่ ง คดีทปี่ ระกอบด้วยการกระท�ำหลายอย่างเกีย่ วโยงกันให้อยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหาร และฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรือ่ ง ให้ศาลทหาร
มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้อง
อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหารในการกระท�ำความผิดดังต่อไปนี้ (๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท และผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ (๒) ความผิดต่อ
ความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ ยกเว้นความผิด
ซึง่ การกระท�ำผิดเกิดขึน้ ในเขตพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช
๒๕๕๑ หรือพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ (๓) ความผิดตามประกาศหรือค�ำสัง่
คสช. (๔) บรรดาความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารพิจารณาพิพากษาตามค�ำสั่งของ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และค�ำสั่งของ คสช. ฉบับอื่น ถ้าคดีใดประกอบด้วยการกระท�ำหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน แม้แต่ละอย่าง บทที่
จะเป็ น ความผิ ด ได้ ใ นตั ว เองและไม่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจศาลทหารก็ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจศาลทหารที่ จ ะพิ จ ารณาพิ พ ากษาด้ ว ย ๓
และ (๕) คดีที่มีข้อหาว่ากระท�ำความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การ
สงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน พุทธศักราช ๒๔๙๐ ไม่วา่ จะมีขอ้ หาว่ากระทําผิดอย่างอืน่ ด้วยหรือไม่ ทีก่ ระทาํ
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ให้เป็นคดีอยู่ในอํานาจศาลทหารที่จะพิจารณาพิพากษา
ยกเว้นความผิดซึง่ การกระทําเกิดขึน้ ในเขตพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพระราชกาํ หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ อีกทัง้ คสช. ได้ประกาศ
ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้การพิจารณาของ
ศาลทหารในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ จึงไม่สามารถที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษาได้
๕๗
๕๘

จาก เจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. สืบค้นเมื่อ ๒๕๖๐ จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-policy.pdf
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๓/๒๕๕๗
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โดยตั้งแต่มีค�ำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มีสถิติการด�ำเนินคดีพลเรือนของศาลทหาร๕๙ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑

สถิติการด�ำเนินคดีพลเรือนของศาลทหาร
ประเภทความผิด

จำ�นวนคดี

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง คสช. (ไม่รายงานตัว,ชุมนุมทางการทหาร)
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ/ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕๙/๕๗ , ๖๒/๕๗
รวมจำ�นวนคดีทั้งสิ้น

๓๙
๖๖
๕
๑,๔๕๗
๑,๕๖๗

- เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- เป็นคดีที่ศาลพิจารณาแล้วเสร็จ

๕๓๔
๑,๐๓๓

นอกจากนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ได้กำ� หนดแผนในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิที่รับรองไว้ใน ICCPR ได้แก่ แผนด้านการเมืองการปกครอง เน้นการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของภาครัฐ แผนด้านกระบวนการยุติธรรมเน้นการเปลี่ยนแปลง
โทษประหารชีวติ เป็นจ�ำคุกตลอดชีวติ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
มิให้บคุ คลถูกบังคับให้สญ
ู หาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ แผนของกลุม่ ผูต้ อ้ งหา/
ผูต้ อ้ งขังเน้นการปรับปรุงสภาพเรือนจ�ำ การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย แผนของกลุม่ ผูพ้ น้ โทษเน้นการช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษ
เพือ่ ไม่ให้กระท�ำผิดซ�ำ้ แผนของกลุม่ ผูต้ อ้ งหาคดียาเสพติดเน้นการฝึกอาชีพ การบ�ำบัด แผนของกลุม่ เหยือ่ /ผูเ้ สียหายเน้นการ
พัฒนากลไกช่วยเหลือเยียวยา
๒) สภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมของไทย ประกอบด้วย หน่วยงานหลายหน่วยงานตั้งแต่ต�ำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์
ซึ่งการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมล้วนมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจาก
การศึกษาสถิตกิ ารร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของส�ำนักงาน กสม. พบว่า มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมมากกว่าสิทธิในประเภทอื่น ๆ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีจ�ำนวนร้องเรียน ๗๘๗ ค�ำร้อง จากเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด ๒,๔๗๘ ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๖๖๐ โดยประเด็นที่ร้องเรียน ได้แก่ สิทธิผู้ต้องหา สิทธิผู้เสียหาย สิทธิผู้ต้องขัง
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม และอืน่ ๆ และข้อมูลสถิตใิ นช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ พบว่า มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆ๖๑
ปัญหาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย อาจสรุปได้ดังต่อไปนี้
๒.๑) กระบวนการยุติธรรมต้นน�้ำ ได้แก่ ในชั้นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีความ
ใกล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ จึงมีโอกาสกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าหน่วยงานอืน่ ๆ จากการศึกษาวิจยั
รายละเอียดตามหนังสือกรมพระธรรมนูญ ด่วนที่สุดที่ กห ๐๒๐๒/๑๕๙๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน: ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน, งานเดิม.
๖๑
จาก โครงการศึกษาวิจยั สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรมของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ, โดย ศ.พล.ต.ต.สัญญา บัวเจริญ และคนอืน่ ๆ, ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๕๙
๖๐
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

พบว่า มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น และมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในหลาย ๆ ขั้นตอน เช่น การใช้ก�ำลังในขั้นจับกุม การไม่แจ้งสิทธิตามกฎหมาย การท�ำร้ายเพื่อให้รับสารภาพ
การน�ำผู้ต้องหาแถลงข่าวหรือท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ เป็นต้น๖๒ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะเป็นปัญหา
ในทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะมุ่งที่จะป้องปรามอาชญากรรมและน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
๒.๒) กระบวนการยุติธรรมกลางน�้ำ ได้แก่ ในชั้นอัยการ และชั้นศาล พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัว
ชัว่ คราวทีม่ กี ารก�ำหนดหลักประกัน หากไม่มหี ลักประกันจะไม่ได้รบั การปล่อยตัวชัว่ คราว ปัญหาการน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการ
ยุติธรรมจ�ำนวนมากโดยไม่มีการน�ำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ปัญหาทนายอาสาที่ขาดความเชี่ยวชาญในการว่าความ
ปัญหาการมีโทษทางอาญาที่มากจนเกินไป ปัญหาการพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหาร ปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งปัญหาในทาง
ปฏิบัติและปัญหาในทางกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
๒.๓) กระบวนการยุติธรรมปลายน�้ำ ได้แก่ ในชั้นราชทัณฑ์ มีการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส�ำคัญคือ ปัญหานักโทษ
ล้นเรือนจ�ำ จากสถิตผิ ตู้ อ้ งขังในรอบ ๑๐ ปีทผี่ า่ นมาพบว่า จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังเกินความจุปกติทเี่ รือนจ�ำจะรองรับได้ทำ� ให้มสี ภาพ
ความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ หรือที่เรียกว่า “สภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ” นั้น จะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่
ของผู้ต้องขังในทางลบ และยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ�ำอีกด้วย เพราะท�ำให้การจัดสวัสดิการและการดูแล
ผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ ท�ำได้ด้วยความยากล�ำบาก ผู้ต้องขังต้องนอน กินและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างแออัด ผู้ต้องขัง
จ�ำนวนมากต้องว่างงานเนื่องจากไม่มีสถานที่และปริมาณงานเพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้ต้องขัง ท�ำให้ผู้ต้องขังต้องอยู่ว่าง ๆ
คิดฟุง้ ซ่าน และหันไปมีพฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบของเรือนจ�ำ ไม่วา่ จะเป็นการเล่นการพนันหรือแม้แต่หนั ไปสูก่ ารกระท�ำผิด
กฎหมายหรือประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจ�ำ๖๓

การบังคับโทษตามค�ำพิพากษาเป็นหน้าที่ของกรม
ราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายทางอาญาของประเทศ ประกอบกับ
มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมิได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว
ส่งผลให้การด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล อาทิ ข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners: SMR) หรือข้อก�ำหนดของสหประชาชาติส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการที่มิใช่ บทที่
การควบคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and ๓
Non-Custodial Measures for Women Offenders) หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) รวมทัง้ ยังไม่สามารถจัดการหรือ
บริหารโทษของผู้ต้องขังเฉพาะรายหรือเฉพาะคดีได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติให้อ�ำนาจในการด�ำเนินการ
และไม่สามารถด�ำเนินการให้มีสถานที่ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องขังประเภทอื่นนอกจากการคุมขังไว้ในเรือนจ�ำ ซึ่งท�ำให้ระบบ
การพัฒนาพฤตินสิ ยั และการบริหารงานเรือนจ�ำไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้๖๔ และพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ยงั มีบทบัญญัติ
ที่มีผลเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง เช่น การขังเดี่ยวที่ก�ำหนดไว้ ๓ เดือน ถือว่ายาวนานเกินไป
ละเมิดสิทธิของผูต้ อ้ งขังเกินสมควร ๖๕ การใช้เครือ่ งพันธนาการกับผูต้ อ้ งขังระหว่างพิจารณาไม่สอดคล้องกับหลักการสันนิษฐานว่า
แหล่งเดิม.
จาก นักโทษล้นคุกกับมาตรการทางเลือกในการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดโดยไม่ใช้เรือนจ�ำ, โดย นัทธี จิตสว่าง, ๒๕๕๕, สืบจ้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/497865
๖๔
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๕
จาก มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีการขังเดี่ยว, โดย เริงชัย สินกอง, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, ๒๕๕๘, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ไทย.
๖๒
๖๓
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เป็นผู้บริสุทธิ์ การไม่มีก�ำหนดระยะเวลาการใช้เครื่องพันธนาการที่แน่นอนอันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ
สหประชาชาติ๖๖ การตรวจภายในผู้ต้องขัง๖๗ เป็นต้น ซึ่งต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังกล่าว
๒.๔) ปัญหาอื่น ๆ
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ โดยมีเรื่องที่ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) การกักขังแทนค่าปรับที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โทษปรับทีม่ งุ่ เน้นการไม่ให้ประโยชน์จากการกระท�ำผิด โดยเป็นโทษทีม่ งุ่ ต่อทรัพย์สนิ ของผูก้ ระท�ำความผิด แต่การกักขังแทน
ค่าปรับ เป็นโทษที่มุ่งต่อเสรีภาพและมีความรุนแรงกว่าโทษปรับ อีกทั้งไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (๒) การประกันตัวระหว่าง
พิจารณาที่บุคคลยากจนจะต้องถูกขังระหว่างพิจารณาโดยศาลยังไม่มีค�ำพิพากษาว่า บุคคลนั้นกระท�ำผิด และ (๓) การรอ
การลงโทษที่บุคคลที่มีความยากจนและแตกต่างจากบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี๖๘
กระบวนการยุตธิ รรมในสถานการณ์พเิ ศษ ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ แม้วา่ จะมีสาเหตุ
มาจากปัญหาหลายมิติ เช่น มิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่สาเหตุ
ส�ำคัญ ประการหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้ปัญหาใน ๓ จังหวัดภาคใต้มีความรุนแรงและขยายขอบเขตมากขึ้น ก็คือ ปัญหาด้าน
ความยุติธรรม กล่าวคือ๖๙
การเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สามารถน�ำมาแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิมที่มีเชื้อชาติมลายูและพูดภาษามลายูเป็นภาษาท้องถิ่นมาเป็น
เวลายาวนาน และมีเป็นจ�ำนวนมากที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน การเพิ่มอ�ำนาจ
ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐโดยไม่ทำ� ความเข้าใจถึงมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่
อันอาจส่งผลกระทบให้เหตุการณ์ลุกลาม
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งยกระดับของการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ
การด�ำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดภาคใต้ยังขาดเอกภาพ และขาดการประสานงานที่ดี
จะต้องมีการจัดตัง้ เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคูก่ บั การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของการให้ความช่วย
เหลือผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา และจ�ำเลยไปพร้อม ๆ กัน
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการยุตธิ รรม เช่น เปิดโอกาสให้ชมุ ชนแก้ปญ
ั หาข้อพิพาท
โดยใช้วิธีทางวัฒนธรรมและทางศาสนา โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรม
ให้ค�ำนึงถึงพื้นฐานทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมในพื้นที่
การได้มาซึง่ พยานหลักฐานในการเอาผิดผูก้ ระท�ำความผิด ต้องพัฒนาระบบนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการ
ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริง
สภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นที่รัฐต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม โอกาสที่การบังคับใช้กฎหมายจะกระทบถึงสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องย่อมมีสูงขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องให้ความส�ำคัญในกลไกการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
ของรัฐที่ไม่ถูกต้องหรือส่งผลต่อกฎหมายเกินควร เช่น การจัดตั้งหน่วยรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ การตั้งศูนย์ตรวจสอบบุคคลสูญหาย เป็นต้น

๖๖
จาก สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา: ศึกษากรณีการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขัง, โดย ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต)
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ไทย.
๖๗
จาก ผู้หญิงขยับ! ๑๖ องค์กรเรียกร้อง เลิก ‘ตรวจภายใน’ ผู้ต้องขังหญิงทุกคน, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttp://prachatai.com/journal/2016/05/65767
๖๘
จาก ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรม, โดย ชนาธิป ชินะนาวิน, วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี, (๑๗)๒, ๒๕๕๘, น. ๗๗ - ๙๑.
๖๙
จาก การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การด�ำเนินกระบวนยุติธรรมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัญหาและแนวทางแก้ไข, โดย อานันท์ ปันยารชุน, ๒๕๔๘, สืบค้นจาก
http://prachatai.com/journal/2005/08/21359
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

การพัฒนาทัศนคติและความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายกับสถานการณ์พิเศษของ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ต้องตระหนักถึงสภาพความเป็นมาของปัญหาทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา ของ
คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และการฝึกอบรมถึงยุทธศาสตร์สันติวิธี
กระบวนการยุติธรรมหลังมีการรัฐประหาร นับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คสช. ได้มี
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรือ่ ง ความผิดทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรือ่ ง
คดีที่ประกอบด้วยการกระท�ำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร และฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ศาลทหาร
มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้อง
อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหารในการกระท�ำความผิดดังต่อไปนี้ (๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท และผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ (๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร (๓) ความผิดตาม
ประกาศหรือค�ำสั่ง คสช. (๔) บรรดาความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารพิจารณาพิพากษาตามค�ำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และค�ำสั่ง คสช. ฉบับอื่น (๕) คดีที่มีข้อหาว่ากระท�ำความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน
เครือ่ งกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน
พุทธศักราช ๒๔๙๐ อีกทั้ง คสช. ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้การพิจารณาของศาลทหารในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ จึงไม่สามารถ
ที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษาได้ แม้ว่าต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกไปแล้ว แต่คดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี
การประกาศกฎอัยการศึก แล้วการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุด ถือเป็นคดีที่เกิดในเวลาไม่ปกติยังคงต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา
การเยียวยา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
ได้คมุ้ ครองบุคคลทีต่ อ้ งค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนัน้ มีการกลับค�ำพิพากษาทีใ่ ห้ลงโทษ
บุคคลนัน้ หรือบุคคลนัน้ ได้รบั อภัยโทษต้องได้รบั การชดเชยตามกฎหมาย ซึง่ เป็นทีม่ าของพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยบัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐของบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการรับ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาและถูกด�ำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขัง
ระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ในคดีนนั้ ว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นทีย่ ตุ วิ า่ จ�ำเลยมิได้เป็นผูก้ ระท�ำ
ความผิด หรือการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด ซึง่ ถือเป็นกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตอิ อกมาเพือ่ การเยียวยาทัง้ ผูท้ เี่ สียหายจากการ
กระท�ำความผิดอาญาและจ�ำเลยทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากความผิดพลาดในกระบวนการยุตธิ รรม อย่างไรก็ตาม การเยียวยา
ตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังไม่ครอบคลุม
ความเสียหายในหลายกรณี เช่น กรณีการถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน กรณีทศี่ าลยกฟ้องเนือ่ งจากยกประโยชน์แห่งความสงสัย
ให้แก่จ�ำเลย กรณีการควบคุมตัวโดยไม่ชอบแล้วศาลสั่งให้ปล่อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ บทที่
๓
การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�ำพิพากษา เป็นต้น และยังมีปญ
ั หาเรือ่ งความล่าช้าในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ต่อมา ในปี ๒๕๕๘ ได้มปี ระกาศใช้พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้วนั ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
โดยก�ำหนดให้ความช่วยเหลือดังนี้ (๑) ความช่วยเหลือในการด�ำเนินคดี (๒) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย (๓)
การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (๔) การให้ความรูท้ างกฎหมาย
แก่ประชาชน การมีกองทุนยุติธรรม ท�ำให้ประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวก
รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการเยียวยาความเสียหายผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย ซึ่งถือว่า
เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนฉบับหนึ่ง
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๓.๒.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ในปี ๒๕๕๙ (๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) กสม. ได้รบั ค�ำร้องขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๙๒ ค�ำร้อง ซึ่งเมื่อจ�ำแนกค�ำร้องตามประเภทของสิทธิที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า มีค�ำร้องที่ผู้ร้องอ้างว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรม ๒๐๕ ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๘ ของเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมด๗๐ เมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๘
ซึง่ มีจำ� นวน ๑๕๐ ค�ำร้อง จาก ๕๘๐ ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๗๗๑ จะเห็นได้วา่ จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุตธิ รรมในปี ๒๕๕๙ มีจำ� นวนมากขึน้ กว่าในปี ๒๕๕๘ แต่หากเทียบเป็นร้อยละของเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมดมีความใกล้เคียงกันมาก
โดยสิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นโดยกล่ า วอ้ า งว่ า มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิของผู้เสียหาย สิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของผู้ต้องขัง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
รัฐได้มกี ารตรากฎหมายและปรับแก้กฎหมายเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ในกระบวนการยุตธิ รรม และคุม้ ครองสิทธิของประชาชน อาทิ การปรับแก้พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔๗๒ โดยก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผูม้ หี น้าทีป่ ล่อยตัวจ�ำเลย
มีหน้าที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายหรือจ�ำเลย และก�ำหนดอ�ำนาจให้คณะอนุกรรมการสามารถพิจารณาค�ำขออนุมัติค่าตอบแทน
ค่าทดแทน หรือค่าใช้จา่ ยตามพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้ การออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรม โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเรื่องการขอปล่อยชั่วคราว
การเยียวยากรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน การปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญา๗๓ เรือ่ งการบังคับโทษปรับและการรอการลงโทษปรับ
ให้สามารถรอการลงโทษปรับได้ รวมทัง้ ก�ำหนดให้ศาลอาจพิพากษาให้รอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิด
ที่เคยรับโทษจ�ำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ�ำคุกมาแล้วเกินกว่า ๕ ปี แล้วมากระท�ำความผิดอีก โดยความผิดครั้งหลังเป็นความผิด
ที่ได้กระท�ำประมาทหรือลหุโทษ อีกทั้งศาลสามารถสั่งรอการลงโทษปรับได้อีกด้วย นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ส�ำหรับกรณีการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรือ่ ง ความผิดทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรือ่ ง คดีทปี่ ระกอบด้วยการกระท�ำหลายอย่างเกีย่ วโยงกันให้อยูใ่ นอ�ำนาจ
ศาลทหาร และฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรือ่ ง ให้ศาลทหารมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ทีใ่ ช้เฉพาะแต่การสงคราม ซึง่ ส่งผลให้พลเรือนต้องอยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหาร ต่อมา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เรือ่ ง การด�ำเนินการเกีย่ วกับคดีบางประเภททีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหาร โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กำ� หนดให้บรรดาการกระทาํ
ความผิดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ๓๘/๒๕๕๗ และ ๕๐/๒๕๕๗ ซึ่งได้กระทําตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
ให้อยูใ่ นอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรมส่งผลให้พลเรือนทีก่ ระท�ำความผิดดังกล่าว นับแต่วนั ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของศาลยุตธิ รรม
สถานการณ์การควบคุมตัวบุคคล พบว่า เมือ่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นายสิรวิชญ์ เสรีธวิ ฒ
ั น์ หรือ “จ่านิว” แกนน�ำ
กลุม่ ประชาธิปไตยศึกษา ได้ถกู บุคคลแต่งกายคล้ายทหาร จ�ำนวน ๘ นาย พร้อมรถกระบะ ๒ คัน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนและ
สังกัดเข้าคุมตัวนายสิรวิชญ์ฯ จากด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต (ฝัง่ ประตูเชียงราก) ไปเมือ่ เวลา ๒๒.๓๐ น.๗๔
เมือ่ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๓.๐๐ น. เจ้าหน้าทีท่ หารสังกัด ร.๒ พัน ๒ รอ. ได้ควบคุมนายสิรวิชญ์ฯ ไปส่งเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจสถานีตำ� รวจนิมติ รใหม่ ตามภูมลิ ำ� เนาของผูต้ อ้ งหา ซึง่ พ.ต.ท.สุจนิ ต์ สมศรี รอง ผกก.ป. สถานีตำ� รวจนิมติ รใหม่ กล่าวว่า
จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน: ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน, งานเดิม.
แหล่งเดิม.
๗๒
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๗๓
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
๗๔
จาก คสช.ยัน ไม่ทราบเรือ่ ง ‘จ่านิว’ถูกจับ ยัน หากเป็นทหารจริงจะท�ำตามขัน้ ตอน, โดย มติชนออนไลน์, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttp://www.matichon.co.th/news/7994
๗๐
๗๑
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ทหารได้ควบคุมตัวนายสิรวิชญ์ฯ มาส่งต�ำรวจจริง และได้ทำ� การตรวจสอบหมายจับ๗๕ ไปยังสถานีตำ� รวจรถไฟธนบุรี ว่าบุคคล
เดียวกันใช่หรือไม่ เมือ่ พบว่าเป็นบุคคลเดียวกันจริงจึงได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมายโดยน�ำตัวไปส่งเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจรถไฟ
ธนบุรเี พือ่ ด�ำเนินคดีตอ่ ไป๗๖ นอกจากนี้ ยังคงมีการใช้อำ� นาจในการควบคุมตัวบุคคลมาสอบถามข้อมูลหรือให้ถอ้ ยค�ำ ตามค�ำสัง่
คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ทีใ่ ห้อำ� นาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำ� นาจเรียกตัวบุคคลเพือ่ มาสอบถามข้อมูลหรือให้ถอ้ ยค�ำ
ที่เป็นประโยชน์ และมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกิน ๗ วัน ซึ่งผลจาก
ค�ำสั่งนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกว่า ๓๐ นาย
ได้ควบคุมตัวนายสราวุธ บ�ำรุงกิตติคุณ ผู้ดูแลเพจ “เปิดประเด็น”
ไปจากที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยในการควบคุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ไม่ได้แจ้งเหตุในการควบคุมตัว ไม่แจ้งสถานที่ควบคุมตัว ไม่ได้
แสดงหมายจับ และญาติไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับนายสราวุธฯ
ได้ในระหว่างการควบคุมตัว จนกระทั่งวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษกของ คสช. ได้ให้สัมภาษณ์
กั บ สื่ อ มวลชนว่ า ไม่ ท ราบถึ ง การควบคุ ม ตั ว นายสราวุ ธ ฯ
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ท หารเกิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ ไม่ และไม่ ท ราบถึ ง สาเหตุ
ในการควบคุมตัวดังกล่าว๗๗ ต่อมา นายสราวุธฯ ได้รับการปล่อยตัว
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๙ โดยญาติ ไ ด้ ไ ปรั บ ตั ว มาจาก
ค่ า ยวิ ภ าวดี รั ง สิ ต มณฑลทหารบกที่ ๔๕ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
โดยนายสราวุธฯ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยดี
แต่ห้ามติดต่อสื่อสาร๗๘

สถานการณ์การน�ำผู้ต้องหาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและ
ท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจยังคงมีการ
ด�ำเนินการในลักษณะทีไ่ ม่ปกปิดใบหน้า และมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกท�ำร้าย
ร่างกาย เช่น กรณีตำ� รวจน�ำมือยิงเพือ่ นบ้าน ๓ ศพ ท�ำแผนเหตุโมโห
จอดรถขวาง (มีการเผยแพร่รปู ภาพผูต้ อ้ งหาทางสือ่ )๗๙ กรณีตำ� รวจ
ปราบปรามยาเสพติดจับผูต้ อ้ งหายาเสพติด ๑๐ ราย (มีการเผยแพร่
รูปภาพผู้ต้องหาทางสื่อ)๘๐ กรณีรวบอดีตพนักงาน ๗-๑๑ สาขา
สตรีวทิ ยา ๒ ชิงทรัพย์ อ้างว่าหาเงินใช้หนี้ (ผูต้ อ้ งหานัง่ ก้มหน้าแล้วมี บทที่
เจ้าหน้าทีย่ นื ด้านหลัง ส่วนการพาไปทีเ่ กิดเหตุ ในภาพมีการปกปิดใบหน้า)๘๑ ๓
เป็นต้น ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ข้อความ
ลงเฟซบุ ๊ ค เพจส่ ว นตั ว ชื่ อ “ธวั ช ชั ย ไทยเขี ย ว” ชี้ แ จงกรณี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบญั ชาไม่ให้นำ� ตัวผูต้ อ้ งหาออกมา
แถลงข่าว โดยให้แถลงเฉพาะผลการด�ำเนินงานเท่านัน้
จาก ทหารรวบ”จ่านิว”ส่งต�ำรวจฐานฝ่าฝืนค�ำสัง่ คสช., โดย โพสต์ทเู ดย์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.posttoday.com/crime/411421
จาก ทหารรวบ”จ่านิว”ส่งต�ำรวจฐานฝ่าฝืนค�ำสัง่ คสช., งานเดิม.
๗๗
จาก ‘ศูนย์ทนายสิทธิ’ ขอ คสช. ปล่อยแอดมินเพจ ‘เปิดประเด็น’ โดยเร็วทีส่ ดุ , โดย ประชาไท, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.prachatai.org/journal/2016/03/64614
๗๘
จาก ปล่อยแอดมินเพจ ‘เปิดประเด็น’ แล้ว ศูนย์ทนายสิทธิฯ ขอ คสช. เคารพกติกาสากล, โดย ประชาไท, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.prachatai.org/journal/2016/03/64648
๗๙
จาก อุทาหรณ์ขาดยับยั้งชั่งใจ ตร.น�ำมือยิงเพื่อนบ้าน ๓ ศพท�ำแผน เหตุฉุนจอดรถขวาง, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/7008
๘๐
จาก ตร.ปส.รวบ ๑๐ ผู้ต้องหายาเสพติด ค้ายาบ้า-เค-ไอซ์-อี-ไฟว์ไฟว์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/411538
๘๑
จาก รวบอดีตพนักงาน ๗-๑๑ สาขาสตรีวิทยา ๒ ลอบวกมาชิงทรัพย์ อ้างหาเงินใช้หนี้, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttp://www.matichon.co.th/news/411111
๗๕
๗๖
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การใช้เครื่องพันธนาการ กรณีนักศึกษา ๑๓ คน ถูกจับกุมฐานฝ่าฝืนค�ำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๒
เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ (๑)
วรรคสอง และวรรคสาม และความผิดตามประกาศคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งชาติ (คมช.) ฉบับที่ ๒๕/๒๕๔๙ กรณีไม่ยอมพิมพ์
ลายนิ้วมือตามค�ำสั่งเจ้าพนักงาน เนื่องจากการแจกเอกสารรณรงค์ไม่รับประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ย่านนิคมบางพลี เมื่อวันที่
๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ นักศึกษา ๖ คนได้รบั อนุญาตประกันตัวตามค�ำขอ แต่ยงั มีนกั ศึกษา ๗ คนทีไ่ ม่ขอประกันตัว
พนักงานสอบสวนน�ำนักศึกษาทั้ง ๗ คนไปควบคุมตัวไว้ที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เป็นต้นมา โดยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พนักงานสอบสวนได้น�ำนักศึกษาทั้งเจ็ดคนที่ไม่ได้ขอประกันตัวเข้ายื่นค�ำร้อง
ขอฝากขังต่อศาลทหาร โดยในการน�ำตัวจากเรือนจ�ำมาศาลทหารนั้นปรากฏว่ามีการใส่กุญแจข้อเท้าทั้งสองข้างปรากฏต่อ
หน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน๘๒
การตรวจร่างกายผู้ต้องขังหญิงเพื่อค้นหายาเสพติดก่อนเข้าเรือนจ�ำในลักษณะที่ไม่มิดชิด และไม่ใช่กรณีนักโทษ
คดียาเสพติด เช่น กรณีผู้ต้องหาในคดีขันแดง ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
ถูกน�ำตัวไปตรวจหายาเสพติดที่เรือนจ�ำขณะรอศาลท�ำหมายปล่อยตัว โดยให้ผู้ต้องขังหญิงถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นออกทั้งหมด
และยังให้ทำ� กิรยิ านัง่ แล้วลุก-นัง่ แล้วลุกหลายต่อหลายครัง้ ๘๓ หรือกรณีนกั ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำเลยคดี
นั่งรถไฟไปตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ขึ้นศาลทหารและถูกน�ำตัวไปเรือนจ�ำก่อนได้รับ
การประกันตัว ได้ถูกบอกให้ถอดเสื้อผ้าและใส่ผ้าถุงผืนเดียวเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดนักโทษ และถูกสั่งให้ลุกนั่งเพื่อตรวจสอบว่า
ซ่อนยาเสพติดหรือไม่และได้ถูกตรวจช่องคลอดด้วย๘๔ ต่อมาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ได้มีการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการรักษาความปลอดภัย “Body Scanner มาใช้กับผู้ต้องขังหญิง” เพื่อตรวจสอบการลักลอบน�ำสิ่งของต้องห้าม
เข้าภายในทัณฑสถานหญิงเป็นครั้งแรกเพื่อลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในผู้ต้องขังหญิง
๓.๒.๔ การประเมินสถานการณ์

ในปี ๒๕๕๙ กสม. ยั ง คงได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ ท ธิ ใ น
กระบวนการยุติธรรม โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าสิทธิในด้านอืน่ ๆ โดยรัฐเป็นภาคีกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันได้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรัฐมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ที่เป็นภาคีในการเคารพ คุ้มครอง และท�ำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ แม้ว่ารัฐ
ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะด�ำเนินการตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้ประกัน
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว้ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา และในพระราชบัญญัติต่าง ๆ อย่างไรก็ดี การที่ประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ สังคม ท�ำให้บุคคล
เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้แตกต่างกัน ความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐในการที่จะท�ำให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการตรากฎหมายและปรับแก้กฎหมายหลาย ๆ ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรม
โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นต้น นอกจากนี้ การค�ำนึงถึงสิทธิของผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย ผูต้ อ้ งขัง แสดงถึงความพยายามทีจ่ ะให้มคี วามก้าวหน้า
ในการที่จะเคารพ คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้ต้องขัง ดังนี้
จาก แถลงการณ์มลู นิธผิ สานวัฒนธรรม กรณีใส่โซ่ตรวน ๗ นักศึกษาทีข่ ดั ค�ำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผิด พ.ร.บ.ประชามติ ลดทอนศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ขัดกับ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ในการใช้เครื่องพันธนาการ, โดย สุรพงษ์ กองจันทึก, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://voicefromthais.wordpress.com/2016/07/08
๘๓
จาก ๓ สาวผู้ต้องหาคดีการเมือง เปิด ๓ เรื่องเล่าละเมิดสิทธิฯ ระหว่างรอประกันในเรือนจ�ำ, โดย ประชาไท, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://prachatai.com/journal
/2016/05/65597
๘๔
จาก ๓ สาวผู้ต้องหาคดีการเมือง เปิด ๓ เรื่องเล่าละเมิดสิทธิฯ ระหว่างรอประกันในเรือนจ�ำ, งานเดิม.
๘๒
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กรณีการน�ำตัวผู้ต้องหาว่ากระท�ำความผิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การน�ำตัวไปท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ
ในลักษณะที่เปิดเผยใบหน้า มีความเสี่ยงต่อการถูกรุมประชาทัณฑ์ อันเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาในการที่จะได้
รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงนั้น ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้สั่งก�ำชับ
ไม่ให้น�ำตัวผู้ต้องหาออกมาแถลงข่าว โดยให้แถลงเฉพาะผลการด�ำเนินงานเท่านั้น
กรณีการตรวจตัวผูต้ อ้ งขังเพือ่ ค้นหายาเสพติดก่อน
เข้าเรือนจ�ำที่มีการตรวจตัวในลักษณะที่ไม่เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ไม่มีความมิดชิดเพียงพอ ซึ่งตามมาตรฐานสากล
การตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกค้นด้วย อีกทั้ง
ต้องค�ำนึงถึงหลักความได้สัดส่วน ความชอบด้วยกฎหมาย และ
ความจ�ำเป็นด้วย๘๕ จะต้องไม่ใช้การค้นเพื่อการคุกคาม ข่มขู่
หรือเป็นการล่วงล�ำ้ โดยไม่จำ� เป็นต่อความเป็นส่วนตัวของผูต้ อ้ งขัง๘๖
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นตัวที่ล่วงล�้ำความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการค้นแบบถอดเสื้อผ้าและการค้นตามซอกหลืบต่าง ๆ
ของร่างกาย ให้กระท�ำได้เฉพาะกรณีทจี่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ยวดเท่านัน้ ควรใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็นทางเลือกอืน่ อันเหมาะสมกว่าแทนทีจ่ ะใช้
การค้นตัวที่ล่วงล�้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขัง ซึ่งหากจ�ำเป็นก็ต้องกระท�ำในที่ลับ และให้ผู้ค้นเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่าน
การอบรมและมีเพศเดียวกับผูต้ อ้ งขัง การค้นตามซอกหลืบต่าง ๆ ของร่างกายให้กระท�ำได้เฉพาะโดยบุคคลากรทางการแพทย์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ที่รับผิดชอบการพยาบาลเบื้องต้น หรือโดยอย่างน้อยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่าน
การอบรมอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย๘๗
และควรจะเป็นกรณีทไี่ ม่มวี ถิ ที างอืน่ ทีจ่ ะตรวจได้แล้วและควรมีขอ้ บ่งชีท้ ชี่ ดั เจนหรือมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องตรวจ อย่างไรก็ตาม
รัฐได้แก้ปัญหานี้โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย “Body Scanner มาใช้กับผู้ต้องขังหญิง”
เพื่อตรวจสอบการลักลอบน�ำสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในทัณฑสถานหญิง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ผู้ต้องขังหญิงได้ แต่เนื่องจากเครื่อง Body Scanner มีราคาสูง ไม่อาจจัดหาได้ทุกเรือนจ�ำ รัฐจึงควรมีการวางกฎระเบียบ
ในการตรวจค้นตัวที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ส�ำหรับการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ และฉบับที่
๕๐/๒๕๕๗ ซึง่ ส่งผลให้พลเรือนต้องอยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหาร ต่อมา ได้มีคำ� สั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕๕/๒๕๕๙
ให้พลเรือนที่กระท�ำความผิดดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของศาลยุตธิ รรมซึง่ เป็น
ค�ำสัง่ ทีม่ คี วามเหมาะสมในการทีจ่ ะไม่นำ� พลเรือนขึน้ ศาลทหาร อย่างไรก็ตาม รัฐควรก�ำหนดให้คดีทพี่ ลเรือนกระท�ำความผิด
และอยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหารทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านี้ ควรโอนคดีมายังการพิจารณาของศาลยุตธิ รรม เพือ่ ให้เป็นไปตามกระบวนการ บทที่
ยุตธิ รรมปกติ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการด�ำเนินการในบางประการของเจ้าหน้าทีท่ มี่ ผี ลกระทบต่อสิทธิของผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย และผูต้ อ้ งขัง ๓
ซึง่ เป็นสถานการณ์ทนี่ า่ ห่วงใยทีร่ ฐั ควรตระหนักและให้ความส�ำคัญ ดังนี้
การควบคุมตัวตามค�ำสัง่ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ทีใ่ ห้อำ� นาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำ� นาจเรียกตัวบุคคล
เพื่อมาสอบถามข้อมูลหรือให้ถ้อยค�ำที่เป็นประโยชน์ และมีอ�ำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกิน ๗ วัน ซึ่งยังคงพบการควบคุมตัว
ตามค�ำสัง่ ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง โดยลักษณะของการควบคุมตัวพบว่า ไม่ได้แจ้งเหตุในการควบคุมตัว ไม่แจ้งสถานทีค่ วบคุมตัว
ญาติไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ถูกควบคุมตัวได้ในระหว่างการควบคุมตัว นอกจากนี้ ยังพบว่าการจับกุมบุคคลโดย
ถูกบุคคลแต่งกายคล้ายทหารจ�ำนวนหลายนาย ควบคุมตัวบุคคลขึ้นรถกระบะที่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนและสังกัดในเวลา
กลางคืน แม้วา่ จะได้มกี ารน�ำตัวผูถ้ กู จับไปยังสถานีตำ� รวจก็ตาม การควบคุมตัวหรือจับกุมในลักษณะดังกล่าว ไม่สามารถทีจ่ ะ
ข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (ข้อก�ำหนด
แมนเดลา - Mandela Rules) ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๕๐
๘๖
แหล่งเดิม (ข้อ ๕๑).
๘๗
แหล่งเดิม (ข้อ ๕๒).
๘๕
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ทราบชะตากรรมของผู้ถูกควบคุมตัวได้ว่าจะถูกน�ำตัวไปที่ใดโดยกลุ่มบุคคลใด อันเป็นการกระท�ำที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนประการอื่น อีกทั้งเป็นที่คลางแคลงของสังคมถึงพฤติการณ์ในการควบคุมหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งการควบคุมตัวหรือการจับกุมบุคคล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิ
ในการขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งถูกจับ หรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุม
ในโอกาสแรก สิทธิในการพบและปรึกษาทนาย สิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติ ฯลฯ มาตรา ๘๓ เจ้าพนักงาน
ซึ่งท�ำการจับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิที่จะไม่ให้การหรือ
ให้การก็ได้ สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ สิทธิที่จะให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง
การจับกุม ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐ รัฐต้องให้ความส�ำคัญ
ต่อกระบวนการและวิธีการในการควบคุมตัวหรือจับกุมบุคคลเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งรัฐควรที่จะยกเลิก
ค�ำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อไม่ให้มีการใช้อ�ำนาจอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเช่นที่ผ่านมา
การใช้เครื่องพันธนาการ ตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ
ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners) (ข้อก�ำหนดแมนเดลา - Mandela Rules)
ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๔๗ ก�ำหนดห้ามเครือ่ งพันธนาการใด ๆ ในลักษณะ
ที่ย�่ำยีศักดิ์ศรีหรือก่อให้เกิดความเจ็บปวด แต่สามารถใช้
เพื่ อ ป้ อ งกั น การหลบหนี ใ นระหว่ า งเคลื่ อ นย้ า ยผู ้ ต ้ อ งขั ง
แต่ จ ะต้ อ งถอดออกเมื่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ปรากฏตั ว ต่ อ หน้ า ศาล
หรื อ เจ้ า พนั ก งานฝ่ า ยบริ ห าร อย่ า งไรก็ ต าม เครื่ อ ง
พั น ธนาการอาจใช้ ไ ด้ เ ฉพาะเมื่ อ รู ป แบบการควบคุ ม อย่ า งอื่ น ที่ รุ น แรงน้ อ ยกว่ า ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หากไม่ มี ก ารพั น ธนาการจ� ำ กั ด ความเคลื่ อ นไหว วิ ธี พั น ธนาการจะต้ อ งมี ลั ก ษณะก้ า วร้ า วรุ น แรงน้ อ ย
ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น และสมเหตุ ผ ลแก่ ก ารควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของผู ้ ต ้ อ งขั ง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ระดั บ และลั ก ษณะ
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เครือ่ งพันธนาการจะต้องใช้ได้เฉพาะในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดเท่านัน้ และให้มกี ารปลดเครือ่ งพันธนาการ
ออกโดยเร็วเมื่อความเสี่ยงเนื่องจากการไม่พันธนาการจ�ำกัดการเคลื่อนไหวหมดสิ้นไปแล้ว และในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้ก�ำหนดห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจ�ำ เจ้าพนักงาน
ผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการจะเห็นได้ว่า กฎหมายไทยให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ในการ
ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังได้หากต้องน�ำตัวออกไปนอกเรือนจ�ำ แต่การใช้เครื่องพันธนาการมีผลต่อกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หากผู้ต้องขังไม่ได้มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนีหรือไม่มีพฤติการณ์ที่จะ
ก่ออันตรายแก่ตนเองหรือบุคคลอื่นอาจจะไม่ใช้เครื่องพันธนาการ หรือหากจ�ำเป็นต้องใช้ควรที่จะมีการปกปิดที่มิดชิด เช่น
เอาผ้าคลุมปกปิดเครื่องพันธนาการเพื่อป้องกันผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยรู้สึกว่าถูกประจาน เป็นต้น

๓.๓ สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๓.๓.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Rights) ในความเป็นอยู่ในครอบครัว เคหสถาน
การติดต่อสื่อสาร ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Right - ICCPR) ข้อ ๑๗ ให้การรับรองว่า บุคคลจะถูก
แทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสือ่ สารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ และจะถูก
ลบหลูเ่ กียรติและชือ่ เสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ ทัง้ นี้ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายมิให้ถกู
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

แทรกแซงหรื อ ลบหลู ่ เ ช่ น ว่ า นั้ น และตามนั ย ดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจ� ำ กติ ก าระหว่ า ง
ประเทศฯ ได้ มี ค วามเห็ น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ๘๘ ICCPR ข้ อ ๑๗
ระบุถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูกคุกคาม
โดยพลการหรื อ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายต่ อ ความเป็ น ส่ ว นตั ว
ครอบครั ว เคหสถาน หรื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ตลอดจน
ต่ อ การลบหลู ่ ต ่ อ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ย ศของบุ ค คลอื่ น นั้ น
โดยค� ำ ว่ า “ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย” หมายความว่ า
การแทรกแซงใด ๆ ก็ตามไม่อาจกระท�ำได้ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้กระท�ำได้ การแทรกแซงโดยรัฐจะกระท�ำได้
บนพื้นฐานของกฎหมายซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของกติการะหว่างประเทศฯ
ส่วนค�ำว่า “โดยพลการ” เกี่ยวพันกับการคุ้มครองสิทธิตาม ข้อ ๑๗ ในความเห็นของคณะกรรมการประจ�ำกติกา
ระหว่างประเทศฯ ค�ำนี้อาจจะขยายรวมถึงการแทรกแซงตามที่กฎหมายก�ำหนด แนวคิดเรื่องโดยพลการนั้นมุ่งที่จะ
ประกันว่าแม้แต่การแทรกแซงโดยชอบด้วยกฎหมายก็ต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติ ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ รั ฐ ภาคี มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะไม่ เ ข้ า ไปแทรกแซงในลั ก ษณะที่ ขั ด กั บ ข้ อ ๑๗ ของกติ ก า ICCPR และต้ อ งมี ก าร
ก�ำหนดกรอบกฎหมายห้ามการกระท�ำเช่นนั้นโดยบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล การรวบรวมและมีไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ในคอมพิวเตอร์ ธนาคารข้อมูล หรือเครื่องมืออื่นใดไม่ว่าด้วยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลเอกชนหรือองค์กรต้องถูกควบคุม
โดยกฎหมาย รัฐต้องด�ำเนินมาตรการประกันว่าข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนบุคคลจะไม่ตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายในด�ำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลนัน้ และต้องไม่ถกู น�ำไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทไี่ ม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศฯ
นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังได้ให้การรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในมาตรา ๓๕ อีกด้วย

๓.๓.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการ
ของระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ สามารถด�ำเนินการเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที๘๙
่ นอกจากนี้
โลกของอุตสาหกรรมก�ำลังก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ ที่เรียกว่า “อุตสาหกรรม ๔.๐” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญที่มี
แนวคิดคือ โลกก�ำลังจะเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า ท�ำให้หลายประเทศตื่นตัวกับผลกระทบ
ที่จะตามมา เนื่องจากปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรหมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการค้า
ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิด บทที่
การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ด้วย ด้วยเหตุผลประการหลังนีเ้ อง หลายประเทศจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวสูก่ ารพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ๓
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ๙๐ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ เพือ่ ให้เป็นกลไกทีจ่ ะขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมทีจ่ ะต้องมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการด�ำเนินการประกอบการและการบริหารจัดการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

จาก ความเห็นทัว่ ไปว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทีร่ บั รองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(เอกสารแปล) (น. ๔๙ – ๕๑), โดย มุกดา วรรณศักดิ์บุญ, ๒๕๔๕, นครปฐม: ส�ำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล.
๘๙
จาก ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล, เอกสารวิชาการส่วนบุคคลประกอบการอบรมหลักสูตรผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้น, สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (น.๑), โดย ทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ์, ๒๕๔๗.
๙๐
จาก Academic Focus ประเทศไทย ๔.๐ (น.๑), โดย ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร.
๘๘
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แม้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการก�ำหนดนโยบายของภาค
รัฐจะก่อให้เกิดผลดีไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีท่ ำ� ได้สะดวกและ
รวดเร็ว การน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประมวลผลหรือเปิดเผย ท�ำให้บคุ คลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย เช่น ความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล หรือการน�ำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์
โดยปราศจากการได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เป็นต้น ตลอดจน
การท�ำให้เกิดความเสียหายต่อความเป็นอยู่ในชีวิตส่วนตัว รวมทั้งการสร้าง
ความเดื อ ดร้ อ นร� ำ คาญอั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ ก้ า วล่ ว งความเป็ น ส่ ว นตั ว
ของบุคคล และในขณะเดียวกันหากรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระท�ำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยไม่ค�ำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการ
คุกคามสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ ICCPR และรัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้
ทั้งนี้ จากการส�ำรวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวในรอบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของเครือข่ายพลเมืองเน็ต๙๑
สามารถสรุปได้ว่า การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการบริการออนไลน์ต่าง ๆ ท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความส�ำคัญ ผู้ใช้บริการ
รู้สึกว่าตนอาจได้รับผลกระทบได้หลายด้าน ตั้งแต่การได้รับความเดือดร้อนร�ำคาญ ไปจนถึงการสูญเสียทรัพย์สินและ
ชือ่ เสียง เนือ่ งจากอินเตอร์เน็ตและการบริการออนไลน์ตา่ ง ๆ นัน้ เอือ้ ต่อการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้งา่ ย
โดยในเบื้องต้น สามารถจ�ำแนกการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลได้ ๔ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การละเมิด
สิทธิในความเป็นส่วนตัวเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยภาคธุรกิจเอกชนซึง่ เกิดจากการส่งต่อข้อมูล (๒) การละเมิดสิทธิในความ
เป็นส่วนตัวเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ (๓) การละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลจากการ
น�ำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน และ (๔) การละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างผู้ใช้บริการ
ด้วยกันเอง
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลหลายฉบับ
อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานเปิดเผยความลับ
และความผิดฐานหมิ่นประมาท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ซึ่งล้วนเป็นกฎหมายที่สามารถใช้บังคับกับ
ความผิดและการเยียวยาความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีเท่านั้น
แต่ยงั ไม่มกี ฎหมายฉบับใดทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทัว่ ไป
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... อยู่หลายฉบับ
เช่น ฉบับที่เสนอโดยส�ำนักนายกรัฐมนตรี๙๒ ฉบับที่เสนอโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร๙๓ และ
ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา๙๔ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าว

จาก การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๕๖, โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต, ๒๕๕๖, สืบค้นจาก https://thainetizen.org/wp-content/
uploads/2014/03/thainetizen-privacy-report-2013.pdf
๙๒
คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และขอถอนกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๙๓
เป็นหนึง่ ในชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาอนุมตั เิ ห็นชอบในหลักการ
ร่างกฎหมายเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๙๔
ร่างพระราชบัญญัติที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๘
๙๑
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๓.๓.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า สิทธิในความเป็นส่วนตัวและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕๙๖
และในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
.... (ฉบับลงประชามติ) มาตรา ๓๒๙๗ หากพิจารณาบทบัญญัติ
ทัง้ สองประการ จะเห็นได้วา่ มีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง กล่าวคือ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๘)
มาตรา ๑๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท�ำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม
ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท�ำได้
การขอความยินยอมต้องท�ำเป็นหนังสือหรือท�ำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้
...........
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
(๑) ...........
(๔) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๕) กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
๙๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕
สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคล
ในครอบครัวเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๙๗
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับลงประชามติ) มาตรา ๓๒
บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซึ่งปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๙๕
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งกั น คื อ ความก้ า วหน้ า
ของเทคโนโลยี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารท� ำ ให้ ก ารเก็ บ ใช้ แ ละ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท�ำได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็ว
แต่อาจน�ำมาซึ่งความเดือดร้อนร�ำคาญหรือความเสียหาย
ในกรณีที่มีก ารน� ำ ไปแสวงหาผลประโยชน์ ห รื อ เปิ ด เผย
โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมหรื อ แจ้ ง ล่ ว งหน้ า แม้ ว ่ า จะได้ มี
กฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในบางเรื่ อ ง แต่ ก็ ยั ง
ไม่มีหลักเกณฑ์กลไกหรือมาตรการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการ
ให้ ค วามคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ ป็ น หลั ก การทั่ ว ไป
จึงจ�ำเป็นต้องตรากฎหมายนี้ใช้บังคับ นอกจากนี้ มีบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกัน เช่น การก�ำหนดนิยามค�ำว่า “ข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล” และ “ผู ้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” การก� ำ หนดให้ เ ป็ น กฎหมายกลางว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คล การก� ำ หนดที่ ม าองค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การก� ำ หนด
หลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ในขัน้ ตอนการเก็บใช้และเปิดเผย การก�ำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การก�ำหนด
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การก�ำหนดขั้นตอนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การก�ำหนดความรับผิด เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าว ยังมีข้อห่วงกังวลหลาย
ประการที่ไม่อาจท�ำให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการก�ำหนดรายละเอียดและหลักการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในขั้นตอนการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในแง่หนึ่งเป็นการให้
ความคุม้ ครองแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในอีกแง่หนึง่ ก็เป็นขัน้ ตอนทีอ่ าจสร้างภาระให้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
นอกจากนี้ ยังมีข้อห่วงกังวลต่อการก�ำหนดข้อยกเว้นในการด�ำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่มีขอบเขตอย่างกว้างขวาง
จนอาจท�ำให้เกิดผลกระทบต่อหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจ�ำเป็นโดยพลการ๙๕

บทที่

๓

๑) การบัญญัติรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้สิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชือ่ เสียง ตลอดจนความเป็นอยูส่ ว่ นตัวได้รบั ความคุม้ ครอง ในขณะทีร่ า่ งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง ได้รับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกัน แต่การวางต�ำแหน่งของถ้อยค�ำมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ได้ก�ำหนด
ให้ค�ำว่า “สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว” เป็นค�ำส�ำคัญล�ำดับแรก และตามด้วยค�ำว่า “เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว”
ซึ่งเป็นการท�ำให้การรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัวในรัฐธรรมนูญเกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับ ICCPR ข้อ ๑๗ มากขึ้น
๒) รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวจากการละเมิดหรือการ
กระท�ำในลักษณะทีเ่ ป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึง่ ข้อความหรือภาพ ไม่วา่ ด้วยวิธใี ดไปยังสาธารณชน เว้นแต่กรณีทเี่ ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ อีกทั้งความในวรรคสามได้บัญญัติคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนในร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นเนื้อความในวรรคเดียวกันว่า การละเมิดหรือการกระท�ำใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็น
ส่วนตัว และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าในทางใดจะกระท�ำไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายเท่าที่
จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งบทบัญญัติส่วนนี้ถือว่าเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวอย่างกว้าง โดย
ไม่ระบุลกั ษณะของการละเมิดหรือการกระท�ำใด ๆ นอกจากนี้ การก�ำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวถือว่าเป็นการสร้างเงือ่ นไขให้การ
ตรากฎหมายทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลต้องค�ำนึงถึงหลักความจ�ำเป็น แม้จะเป็นเรือ่ ง
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะก็ตาม ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติการะหว่างประเทศฯ
ข้อ ๑๗ ที่ว่า การแทรกแซงใด ๆ ก็ตามต่อสิทธิประการนี้ไม่อาจกระท�ำได้ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้กระท�ำได้
และต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ตาม ICCPR และรัฐธรรมนูญ
ที่ให้การรับรองและคุ้มครองไว้
หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในปี ๒๕๕๘ แล้ว คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวกลับไปพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ โดยตลอด ปี ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารเปิดเผยความคืบหน้า
ทีช่ ดั เจนว่าขัน้ ตอนการพิจารณาและเนือ้ หาของร่างพระราชบัญญัตฯิ เปลีย่ นแปลงไปอย่างไร และในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้มกี าร
เสนอร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการก�ำหนดให้รัฐมีอ�ำนาจในการเข้าถึง
หรือระงับข้อมูลการติดต่อสือ่ สารของประชาชนได้อย่างกว้างขวางโดยไม่มเี งือ่ นไขการใช้ดลุ พินจิ ทีช่ ดั เจน เช่น อ�ำนาจการระงับ
การเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ทไี่ ม่เป็นความผิดตามกฎหมายใด แต่มลี กั ษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เป็นต้น จนท�ำให้เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินความจ�ำเป็น
โดยเฉพาะสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อให้เกิดการรณรงค์เพือ่ คัดค้านการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง๙๘
ในประเด็นเดียวกันนี้ กสม. ได้มีรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไปยัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี โดยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
ทีม่ กี ารยกร่างแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ควรบังคับใช้โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมายทีม่ งุ่ ป้องกัน ก�ำหนดฐาน
ความผิดและโทษส�ำหรับการกระท�ำความผิดต่อตัวระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในกรณีทเี่ ป็นบทบัญญัตทิ อี่ าจมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะต้องบังคับใช้เป็นการทั่วไป โดยเปิดเผย และต้องกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น๙๙
๙๘
จาก หยุด#พรบ.คอม หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล, โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.change.org/p/หยุด-พ.ร.บ.คอม-หยุดกฎหมาย
ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล
๙๙
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... , รายงานเลขที่ ๑๖๐/๒๕๕๙
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สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

จากผลส�ำรวจพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตคนไทย
ปี ๒๕๕๙ ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)๑๐๐ ในกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน ๑๖,๖๖๑ คน พบว่า
บุคคลที่มีอายุระหว่าง ๑๖ - ๓๔ ปี มีพฤติกรรมใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ถึง ๕๓.๒ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์หรือเฉลีย่ วันละ
๗ – ๘ ชั่วโมง นอกจากนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้งาน
โทรศัพท์มอื ถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเฉลีย่ ๖.๔ ชัว่ โมงต่อวัน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนอย่างมาก และในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
ในประเด็นข้อมูลสิทธิสว่ นบุคคล จ�ำนวน ๑๗ เรือ่ ง ซึง่ มากกว่าปี ๒๕๕๘ ทีม่ จี ำ� นวน ๘ เรือ่ ง และปี ๒๕๕๗ ทีม่ จี ำ� นวน ๗ เรือ่ ง๑๐๑
และในปีเดียวกันนี้ กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน ๕ ค�ำร้อง จ�ำแนกเป็น
การอ้างว่าเป็นการกระท�ำของเอกชนจ�ำนวน ๓ ค�ำร้อง ได้แก่ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกน�ำเอารูปภาพใบหน้าจากการท�ำศัลยกรรม
ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต๑๐๒ กรณีกล่าวอ้างว่าพบวัตถุรปู ร่างลักษณะคล้ายกล้องวงจรปิดภายในห้องน�ำ้ ของร้านอาหารของ
สถานีบริการน�ำ้ มันแห่งหนึง่ ๑๐๓ และกรณีกล่าวอ้างว่านายจ้างน�ำข้อมูลของลูกจ้างไปเผยแพร่ ท�ำให้ลกู จ้างถูกปฏิเสธการรับเข้า
ท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่๑๐๔ และการอ้างว่าเป็นการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ จ�ำนวน ๒ ค�ำร้อง ได้แก่ กรณีกล่าวอ้างว่า
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของผูเ้ สียหาย๑๐๕ และกรณีกล่าวอ้างว่า
สถานีตำ� รวจนครบาลแห่งหนึง่ ติดตัง้ กล้องวงจรปิดโดยหันทิศทางไปยังบ้านของผูร้ อ้ ง๑๐๖ นอกจากนี้ ในสังคมออนไลน์ยงั ปรากฏ
กรณีที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวคือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ถูกพนักงานของผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่รายหนึ่งน�ำข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการโทรและการรับสายสนทนา รวมถึงพิกัดสถานที่ที่มีการใช้งานไปให้บุคคลอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ท�ำให้เกิดความหวาดระแวงและไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข๑๐๗

๓.๓.๔ การประเมินสถานการณ์
สิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองทั้งใน ICCPR และรัฐธรรมนูญ
แต่ ห ากพิ จ ารณาในเชิ ง โครงสร้ า งแล้ ว การตรากฎหมายเพื่ อ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ดั ง กล่ า วของประเทศไทยยั ง ไม่
สอดคล้องเพียงพอกับหลักการเช่นว่านั้นมากนัก แม้จะมีกฎหมายที่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
และข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหลายฉบั บ แต่ ก็ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ เ ฉพาะเรื่ อ งเท่ า นั้ น ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น ยั ง ขาดกฎหมายที่ จ ะให้
ความคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นความเป็ น ส่ ว นตั ว และข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น การทั่ ว ไป ท� ำ ให้ เ กิ ด การคุ ้ ม ครองที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ ง บทที่
เพี ย งพอกั บ ความเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ในระหว่ า งที่ สิ ท ธิ ป ระการนี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ๓
การคุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควรนั้น รัฐกลับมีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิน
จาก ผลส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙, โดย ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๙, สืบค้นจาก
http://www.etda.go.th/download3publishing/59
๑๐๑
จาก สถิติเรื่องร้องเรียน, โดย ส�ำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สืบค้นจาก http://tcp.nbtc.go.th
๑๐๒
ค�ำร้องที่ ๗๔๐/๒๕๕๙
๑๐๓
ค�ำร้องที่ ๔๓๒/๒๕๕๙
๑๐๔
ค�ำร้องที่ ๑๔๓/๒๕๕๙
๑๐๕
ค�ำร้องที่ ๖๔๙/๒๕๕๙
๑๐๖
ค�ำร้องที่ ๒๒๗/๒๕๕๙
๑๐๗
จาก ผู้บริหาร AIS เข้าชี้แจง กสทช. แล้ว กรณีพนักงานน�ำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย, โดย สาลินี ทินธ�ำรง, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.beartai.com/news/
promotion-news/121300
๑๐๐
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ความจ�ำเป็น โดยเฉพาะต่อสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในความเป็นส่วนตัว ดังนัน้
จึงอาจกล่าวได้ว่าการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงโครงสร้างของกฎหมายยังคงด�ำเนินไป
โดยขาดความสมดุลและขาดความสอดคล้องต่อหลักการของ ICCPR และรัฐธรรมนูญ
แม้ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลจะได้มคี วามพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ แล้วก็ตาม แต่
ในปี ๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัตนิ กี้ ย็ งั ไม่มคี วามชัดเจนว่ามีการพิจารณาคืบหน้าไปอย่างไร ทัง้ ทีเ่ ป็นร่างกฎหมายทีม่ เี จตนารมณ์
ในการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลและสร้างภาระหน้าทีต่ อ่ องค์กรหรือหน่วยงาน ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคล
และยังมีบทบัญญัตบิ างประการทีส่ ร้างความกังวลว่าไม่อาจให้ความคุม้ ครองสิทธิของประชาชนได้อย่างเหมาะสม จึงถือได้วา่
เป็นกระบวนการยกร่างกฎหมายทีม่ คี วามล่าช้าและไม่เป็นทีร่ บั ทราบของสังคมมากนัก ทัง้ นี้ สังเกตได้จากการทีค่ ณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดร่างกฎหมายดิจิทัล
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๘ จนกระทั่ง
ในปี ๒๕๕๙ ก็ยังอยู่ระหว่างการทบทวนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องและ
มีแนวโน้มเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ หากเทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สารมีความก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาทในการขับเคลือ่ นสังคมและ
วิถชี วี ติ ของบุคคลมากขึน้ เท่าใด โดยทีป่ ระเทศไทยยังขาดกลไกหรือมาตรการทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ บุคคลยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้สทิ ธิของตนโดยค�ำนึงถึงสิทธิของบุคคลอืน่
อย่างเหมาะสมเพียงพอ โอกาสที่สิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลจะตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด
ไม่วา่ จะโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องรัฐในการด�ำเนินการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจต่อผู้ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล
เพือ่ ให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สาร และการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ในอนาคตต่อไป

๓.๔ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
๓.๔.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ รั บ รองสิ ท ธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในมาตรา ๔๕ ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสือ่ ความหมาย
โดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
เกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ระงั บ
ความเสือ่ มทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญฯ ฉบับชัว่ คราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงให้การรับรองว่า
สิทธิและเสรีภาพที่เคยได้รับมาย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยร่างรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับลงประชามติ)๑๐๘
ยังรับรองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในมาตรา ๓๔ ว่า “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ การจาํ กัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทาํ มิได้ เว้นแต่โดย
๑๐๘

ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
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อาศัยอํานาจตามบทบัญญัตกิ ฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะ เพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐเพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน”
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights: ICCPR) ข้อ ๑๙ ก�ำหนดให้บุคคลมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง มีสิทธิในเสรีภาพ
แห่งการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทุกประเภท โดยการใช้สิทธิ
และเสรีภาพดังกล่าวต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย และรัฐอาจจ�ำกัดสิทธิเช่นว่าได้ ซึ่งต้องบัญญัติไว้ใน
กฎหมายด้วยเหตุผลความจ�ำเป็นต่อ (ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และ (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ
หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศฯ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออกว่า เสรีภาพดังกล่าวเป็นสิทธิทไี่ ม่อาจแทนทีไ่ ด้เพือ่ การพัฒนามนุษย์โดยสมบูรณ์ เป็นหลักการทีจ่ ำ� เป็นยิง่ ต่อทุกสังคม
เพือ่ วางหลักฐานสังคมทีม่ เี สรีภาพและเป็นประชาธิปไตย เสรีภาพทัง้ สองด้านนีต้ า่ งเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั โดยทีเ่ สรีภาพในการแสดงออก
จะท�ำหน้าทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นสังคมไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นและการพัฒนาของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการตระหนักซึง่ หลักการแห่งความโปร่งใสและความรับผิดชอบทีส่ ง่ ผลส�ำคัญยิง่ ต่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี
การใช้สทิ ธิในเสรีภาพดังกล่าวต้องด�ำเนินไปพร้อมหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็นพิเศษ กล่าวคือ การเคารพสิทธิและชือ่ เสียง
ของบุคคลอืน่ หรือการปกป้องความมัน่ คงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของสังคม
๓.๔.๒ สถานการณ์ทั่วไป
หลังเกิดเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองอย่างยืดเยือ้ ยาวนานส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม มีการชุมนุม
ปิดถนนสายหลัก สถานทีร่ าชการ มีการใช้อาวุธสงครามจากบุคคลไม่ทราบฝ่าย ส่งผลให้มผี บู้ าดเจ็บและเสียชีวติ จ�ำนวนมาก จนในทีส่ ดุ คสช.
น�ำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าควบคุมอ�ำนาจการปกครองประเทศ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หลังจากนัน้ คสช.
ได้ให้ทกุ ฝ่ายยุตกิ ารชุมนุม มีการออกประกาศ/ค�ำสัง่ คสช. จ�ำนวนมาก ส่วนหนึง่ เพือ่ แก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินทีผ่ า่ นมา
เช่น การค้ามนุษย์ ปัญหานโยบายจ�ำน�ำข้าว ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ทงั้ นี้ ส่วนหนึง่ ได้สง่ ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็น การชุมนุมทางการเมือง ได้แก่ ค�ำสัง่ คสช. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ห้ามมิให้มวั่ สุม
หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ทีใ่ ด ๆ ทีม่ จี าํ นวนตัง้ แต่ ๕ คน ขึน้ ไป รวมถึงการเรียกให้บคุ คลมารายงานตัวตลอดจนการก�ำหนดให้ความผิด
บางประเภทอยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ซึง่ เมือ่ เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีความคลีค่ ลายในระดับหนึง่
จึ ง ได้ มี ค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คสช.ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๙ ให้ ก ารกระทํ า ผิ ด ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตั้งแต่วันที่คําสั่งดังกล่าวใช้บังคับ บทที่
๓
แต่การกระท�ำผิดก่อนหน้านัน้ ยังคงต้องอยูใ่ นการพิพากษาคดีของศาลทหารซึง่ ไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษาได้
ในการน�ำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ต่อทีป่ ระชุม
คณะท�ำงาน UPR สมัยที่ ๒๕ ทีน่ ครเจนีวาเมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผูแ้ ทนไทยรับข้อเสนอแนะจากประเทศต่าง ๆ
จ�ำนวน ๑๘๑ ข้อ ซึง่ มีประเด็นเกีย่ วกับการส่งเสริมและคุม้ ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เช่น ประกันว่า
สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมได้รบั การคุม้ ครองและเคารพอย่างเต็มที่ ท�ำให้กฎหมายภายในเกีย่ วกับเสรีภาพ
ในการแสดงออกสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เคารพเสรีภาพของสือ่ มวลชนและส่งเสริมมาตรการเพือ่ ปกป้องเสรีภาพของ
สือ่ มวลชน การสอบสวนและด�ำเนินการทางศาลกรณีการใช้ความรุนแรงต่อสือ่ มวลชน เป็นต้น ส�ำหรับข้อเสนอแนะทีไ่ ทยรับกลับมา
พิจารณา จ�ำนวน ๖๘ ข้อ ในประเด็นการส่งเสริมและคุม้ ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เช่น การยกเลิก
ข้อจ�ำกัดมาตรา ๖๑ กฎหมายประชามติและค�ำสัง่ คสช. ที่ ๗/๒๕๕๗ ทบทวนกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๖ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ การปล่อยตัวผูท้ ถี่ กู คุมขังหรือถูกจ�ำคุกจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยไม่มเี งือ่ นไข เป็นต้น
สถานการณ์โดยทัว่ ไปเกีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมหลังการเข้าควบคุมอ�ำนาจของ คสช.
อาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวอย่างเข้มข้น มีการบังคับใช้กฎหมาย
ในลักษณะป้องปรามก่อนที่จะมีการกระท�ำความผิด การแสดงความเห็นหรือวิจารณ์ คัดค้านเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือ
โครงการของรัฐทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชนและชุมชนถูกจ�ำกัดหลายครัง้ จากพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
และการทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั มีอำ� นาจในการใช้ดลุ พินจิ อย่างกว้างขวาง ท�ำให้เกิดผลการปฏิบตั หิ รือการบังคับใช้กฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน
๓.๔.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ในปี ๒๕๕๙ ได้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมายและการด�ำเนินการของรัฐที่มีผลกระทบต่อเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมที่ส�ำคัญหลายประการ ดังนี้
๑) พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙

รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพือ่ รองรับหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ในการด�ำเนินการจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติให้เป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยกฎหมายดังกล่าวรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเผยแพร่ความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกเสียงไว้ แต่ตอ้ งกระท�ำโดยสุจริตและ
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ขณะเดียวกันบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวในหมวด ๓ มีการ
ควบคุมการออกเสียงและบทกาํ หนดโทษ โดยเฉพาะมาตรา ๖๑ (๑)๑๐๙ ทีห่ า้ มมิให้
ก่อความวุน่ วายเพือ่ ให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในวรรคสองได้บญ
ั ญัตหิ า้ มมิให้ดำ� เนินการเผยแพร่ขอ้ ความ
ภาพ เสียง ในสือ่ ต่าง ๆ ทีผ่ ดิ ไปจากข้อเท็จจริง หรือมีลกั ษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ โดยมุง่ หวังเพือ่
ให้ผม้ ู สี ทิ ธิออกเสียงไม่ไปใช้สทิ ธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึง่ หรือไม่ออกเสียงให้ถอื ว่าผูน้ นั้ กระท�ำการก่อให้เกิดความวุน่ วาย
เพือ่ ให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึง่ หลังจากทีก่ ฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้รณรงค์
ให้ประชาชนไปใช้สทิ ธิออกเสียงลงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน มีการจับกุมและด�ำเนินคดีเกีย่ วกับการกระท�ำทีก่ อ่ ความ
วุน่ วายเพือ่ ให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึง่ มีโทษทัง้ จ�ำคุกและปรับ โดยเฉพาะกรณีของ ประธานกองทุนรัฐวัฒน์ตนั
มณีเพือ่ สิทธิคนออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ทีโ่ พสต์ขอ้ ความในเฟซบุก๊ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๖๑ (๑) หรือการแจ้งข้อหาฝ่าฝืน
กฎหมายดังกล่าวต่อนักกิจกรรมหลายกลุม่ ทีแ่ จกแผ่นพับใบปลิวและเอกสารให้ความรูเ้ รือ่ งร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติบริเวณ
เคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าทีแ่ จ้งข้อหาฝ่าฝืนค�ำสัง่ คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ เกีย่ วกับการห้ามชุมนุมทางการ
เมืองตัง้ แต่หา้ คนขึน้ ไป และข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๑ (๑) วรรคสองและ
วรรคสามเพิม่ เติม และต่อมาถูกน�ำตัวด�ำเนินคดีตอ่ ศาลทหารกรุงเทพ (ขณะนัน้ ยังอยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร)
นับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึง่ เป็นวันทีค่ ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) น�ำเสนอร่างรัฐธรรมนูญสูส่ าธารณะ
ครัง้ แรก มีการรับความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และแก้ไขปรับปรุงจนเสร็จน�ำเสนอร่างสุดท้ายสูส่ าธารณะ ก่อนน�ำไปลงประชามติ
ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบว่า ศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว์ รายงานว่ากิจกรรมรณรงค์เกีย่ วกับร่างรัฐธรรมนูญ
ยังถูกปิดกัน้ - แทรกแซงอย่างน้อย ๑๙ ครัง้ ๑๑๐ ขณะทีเ่ ครือข่ายนักวิชาการเพือ่ สิทธิพลเมือง มีการแสดงออกข้อความปรากฏอยูบ่ นเสือ้ ทีม่ ี
ข้อความว่า “VOTE NO ไม่รบั กับอนาคตทีไ่ ม่ได้เลือก”หรืออดีตนักการเมืองใส่เสือ้ ทีม่ คี ำ� ว่า “รับ ไม่รบั เป็นสิทธิไ์ ม่ผดิ กฎหมาย” หรือ
๑๐๙
๑๑๐

จาก ตัวตนจีรพันธ์ ตันมณี รายแรกเซ่น ก.ม.ประชามติ, โดย ศูนย์ข่าวภาคอีสาน, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/politic/226713
จาก สถานการณ์ปี ๒๕๕๙ ๔/๕: ความเงียบภายใต้อ�ำนาจเด็ดขาด, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://freedom.ilaw.or.th/PoliticalRightandFreedoms2016/4_5
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้หยิบยกตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานความมัน่ คงมีคำ� สัง่ ให้ขบวนการ
ผูห้ ญิงปฏิรปู ประเทศไทย (We Move) ยุตกิ ารจัดเวทีนำ� เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยทีป่ ระชุม กสม. มีมติวา่ การกระท�ำ
ของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญต่อไป๑๑๑ ต่อมา กสม. ได้ออกแถลงการณ์
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ว่ า นั บ จากวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
การออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้ได้มบี คุ คล กลุม่ บุคคล แสดงความคิดเห็นในทางสนับสนุน และไม่
สนับสนุนต่อร่างรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งมีการควบคุมตัวด�ำเนินคดีต่อบุคคลที่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจ
น�ำไปสู่บรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทยซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศ จึงมีข้อเสนอให้รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริตเพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีโ่ ดยเฉพาะการตีความเพือ่ มิให้เกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคมเรียกร้องให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ทีม่ คี วามเห็นต่าง ไม่ใช้สถานการณ์การรับฟังความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเป็นเครือ่ งมือ ซึง่ จะท�ำลายบรรยากาศการแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างรัฐธรรมนูญการรับฟังความเห็นของประชาชนควรเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั ตามพันธกรณีกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง๑๑๒

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

การโพสต์ขอ้ ความส่วนตัวทางสาธารณะออกมายืนยันเจตนาของตนทีจ่ ะไม่รบั ร่างรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล
แต่พบว่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้เข้าห้ามไม่ให้ใส่เสือ้ ทีม่ ขี อ้ ความ “VOTE NO” ร่วมกิจกรรมสาธารณะและการจับกุมด�ำเนินคดีแก่นกั กิจกรรม NDM
ทีจ่ งั หวัดราชบุรโี ดยเจ้าหน้าทีต่ รวจค้นพบเอกสารรณรงค์ประชามติซงึ่ มีพฤติกรรมทีข่ ดั ต่อกฎหมายมาตรา ๖๑ วรรคสอง การจับกลุม่
ผูแ้ จกใบปลิวข้อความทีม่ สี ญั ลักษณ์ชสู ามนิว้ ว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ ๗ ส.ค. VOTE NO” รวมไปถึงการใช้คำ� สัง่
หัวหน้า คสช. ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ควบคุมตัวนักศึกษาคนหนึง่ ข้อหาผิดพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๖๑ วรรคสองด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ว่าพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ วรรคสอง มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗๑๑๓
มาตรา ๔ หรือไม่ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญฯ ได้วนิ จิ ฉัยแล้วว่า พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ วรรคสอง ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ บทที่
มาตรา ๔ จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๓
นอกจากนี้ กลุม่ องค์กรและนักกิจกรรม ได้ยนื่ ฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศ กกต. เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารแสดงความ
คิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอให้ระงับการออกอากาศรายการ “๗ สิงหาคม ประชามติร่วมใจ”
ซึง่ ศาลปกครองมีคำ� สัง่ เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่รบั ค�ำฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า ผูย้ นื่ ค�ำร้องไม่ได้เป็นผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
โดยตรงจากประกาศดังกล่าว จนในที่สุด เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการแสดง
ความเห็นการออกเสียงประเด็นร่างรัฐธรรมนูญพบว่า ประชาชนเห็นชอบกว่า ๑๖ ล้านคะแนน ไม่เห็นชอบกว่า ๑๐ ล้านคะแนน๑๑๔

ค�ำร้องที่ ๑๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/
๑๑๓
จาก เปิดค�ำวินจิ ฉัยกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ ท�ำไม? ม.๖๑ วรรค ๒ ไม่ขดั รธน., โดย มติชนออนไลน์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/200114
๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๖๙ ก/หน้า ๑๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๑๑
๑๑๒
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๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลักการและเหตุผลในการก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระท� ำ ต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ งานตามค� ำ สั่ ง
ทีก่ ำ� หนดไว้ หรือท�ำให้การท�ำงานผิดพลาดไปจากค�ำสัง่ ทีก่ ำ� หนดไว้ หรือใช้วธิ กี ารใด ๆ
เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท�ำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น
เท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจารให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือน
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ ความสงบสุขและศีลธรรมของ
ประชาชน โดยมีบทบัญญัตกิ ำ� หนดความผิดไว้ในมาตรา ๑๔ เกีย่ วกับการน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือ
เท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ หรือประชาชนหรือต่อความมัน่ คงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนก
แก่ประชาชน หรือมาตรา ๒๐ ซึง่ ก�ำหนดให้การท�ำให้แพร่หลายซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทอี่ าจกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คง
แห่งราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งเมื่อบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไประยะหนึ่ง ได้มีการเสนอให้มีการทบทวนหลักการของกฎหมาย
อันเนื่องมาจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย การตีความที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ โดยที่ผ่านมาในทางปฏิบัติ
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนส่วนใหญ่ตคี วามและปรับใช้การกระท�ำตามมาตรา ๑๔ (๑) ควบคูไ่ ปกับการหมิน่ ประมาทบุคคลอืน่
หรือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งผู้กล่าวหามักมุ่งเอาผิดกับการใช้ “ข้อมูลเท็จ” เพื่อใส่ความหรือกล่าวหากัน
ทางอินเทอร์เน็ต หรือการน�ำภาพหรือเรือ่ งส่วนตัวมาเผยแพร่จนเกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียง เกียรติยศ หรือถูกดูหมิน่ เกลียดชัง
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณากฎหมายดังกล่าวตามทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เสนอ โดยปรับปรุงแก้ไขว่า
“ผูใ้ ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บคุ คลอืน่ อันมีลกั ษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผรู้ บั ข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดย ไม่เปิดโอกาสให้ผรู้ บั สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพือ่ ปฏิเสธการตอบรับ
ได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท” โดยหากเป็นการกระท�ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ วกับ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ เจ็ดปี และปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึงหนึง่ แสนสีห่ มืน่ บาทด้วย
โดยมีขอ้ กังวลว่า บทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำ� หนดอย่างชัดเจนว่า ข้อมูลใดทีจ่ ะเข้าข่ายท�ำให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ
และอาจละเมิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนผูส้ จุ ริตได้ และการแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๑๔ (๑) ทีผ่ กู้ ระท�ำโดยทุจริตหรือโดย
หลอกลวงนําเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทบี่ ดิ เบือนหรือปลอม ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา ซึง่ เป็นบทบัญญัตทิ มี่ กั จะถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการฟ้องหมิน่ ประมาท รวมถึงการแก้ไขมาตรา ๒๐ (๓) ซึง่ มีขอ้ กังวลว่า อาจส่งผล
กระทบมากทีส่ ดุ ต่อผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทัว่ ไป เพราะมีการเพิม่ เติมเนือ้ หาความผิดทีเ่ ข้าข่ายการเผยแพร่ “ข้อมูลบิดเบือน” นอกเหนือไปจาก
“ข้อมูลเท็จ” ทีร่ ะบุไว้แต่เดิม ถือเป็นค�ำทีม่ คี วามหมายกว้างอาจน�ำไปสูก่ ารตีความทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้
ยกตัวอย่างกรณีผใู้ ช้อนิ เตอร์เน็ตทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ สินค้า บริการ หรือธุรกิจต่าง ๆ ผ่านสือ่ ออนไลน์ แม้จะเป็นการติชมโดยสุจริตก็อาจจะ
ถูกฟ้องร้องได้งา่ ยขึน้ หรือคดีทบี่ ริษทั แห่งหนึง่ ได้รบั สัมปทานเหมืองแร่ ยืน่ ฟ้องจ�ำเลยหลายคนข้อหาหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณา
น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ข้อมูลอันเป็นเท็จและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙, ๘๓, ๙๐, ๙๑, ๓๒๖ และ ๓๒๘ จากการที่
จ�ำเลยโพสต์ขอ้ ความผ่านเฟซบุก๊ ในท�ำนองว่า การประกอบกิจการเหมืองแร่ของโจทก์เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย หรือน�ำเข้าข้อมูล
อันเป็นเท็จตามมาตรา ๑๔ (๑), (๕) ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ฯ และมาตรา ๓๒๖ และ
๓๒๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีโพสต์ขอ้ ความในเฟซบุก๊ ท�ำนองว่า เหมืองทองแห่งหนึง่ ในจังหวัดพิจติ ร ได้รบั การยกเว้นภาษี
ตามสิทธิพเิ ศษการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท�ำให้รฐั ไม่สามารถจัดเก็บภาษีและสูญเสียรายได้ให้แก่ตา่ งชาติ
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กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวว่า มาตรา ๑๔ (๑) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้างต้นยังคงเปิดช่องให้เกิดการตีความน�ำไปใช้กบั การหมิน่ ประมาทได้ โดยอาจท�ำให้เกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นและตีความ
ไปได้วา่ การน�ำข้อมูลเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์หรือบนอินเทอร์เน็ตทีไ่ ม่เป็นความจริงและท�ำให้ประชาชนทัว่ ไปสับสนเป็นเจตนา
“โดยหลอกลวง” และอ้างมาตรา ๑๔ (๑) มาใช้ด�ำเนินคดีกับการแสดงความคิดเห็นต่อไปอีก ซึ่งการตีความลักษณะนี้อาจ
เป็นการขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งไม่สอดคล้องตามหลักการในมาตรา ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ของสภาแห่งยุโรป ที่ก�ำหนดให้การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการน�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น
มุง่ เน้นเฉพาะความผิดเกีย่ วกับ “ข้อมูลปลอม” โดยไม่ได้มแี นวคิดเรือ่ ง “ข้อมูลเท็จ”แต่อย่างใด ส่วนการแก้ไขมาตรา ๑๔ (๒)
ซึง่ ได้กำ� หนดความผิดส�ำหรับการน�ำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ ๔ ลักษณะ คือ (๑) น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ (๒) น่าจะเกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะ (๓) น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ และ (๔) น่าจะก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนกแก่ประชาชนเห็นว่า การทีถ่ อ้ ยค�ำทัง้ ๔ ลักษณะข้างต้น
เป็นถ้อยค�ำที่มีความหมายกว้างขวาง ไม่มีค�ำนิยามที่ชัดเจน ไม่มีกรอบหรือหลักเกณฑ์ชัดเจนในการพิจารณาว่าการกระท�ำ
ลักษณะใดที่อาจขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและถือว่าเป็นความผิด อาจก่อให้เกิดการตีความที่เกินเลยและใช้อ�ำนาจ
แทรกแซงการแสดงความคิดเห็นและโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์เกินความจ�ำเป็น อันเป็นการ
ไม่สอดคล้องกับหลักการของ ICCPR ข้อ ๑๙ และหลักการในรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้การรับรองและก�ำหนดขอบเขตการจ�ำกัดสิทธินนั้
๓) เสรีภาพของสื่อมวลชน

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในปี ๒๕๕๙ พบว่า เสรีภาพของสื่อมวลชนแม้มีสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร แต่ก็ถูกจ�ำกัดภายใต้ คสช. ที่ ๙๗/๒๕๕๗
และประกาศ คสช. ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ และเพิ่ ม อ� ำ นาจแก่ ค ณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(กสทช.) และหน่วยงานดังกล่าวตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วั น ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลงโทษสถานี โ ทรทั ศ น์ ฝ ่ า ฝื น ประกาศ คสช.
ที่ ๙๗/๒๕๕๗ และประกาศ คสช. ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งต่อมา คณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ (กสท.) มี ม ติ สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต
สถานี โ ทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มช่ อ งพี ซ ที วี เ ป็ น เวลา ๓๐ วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่ อ งจากฝ่ า ฝื น
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ตามข้อ ๓ (๕) ที่ระบุห้ามน�ำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความ
สั บ สน ยั่ ว ยุ ปลุ ก ปั ่ น ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง หรื อ สร้ า งให้ เ กิ ด ความแตกแยกในราชอาณาจั ก ร และจากการที่ พ ระราช
บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการลงประชามติ รั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ มี ก ารตรวจค้ น ที่ ท� ำ การเว็ บ ไซต์ ป ระชาไท
ตามหมายค้นของศาลอาญา เนือ่ งจากเมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีผสู้ อื่ ข่าวประชาไท พร้อมพวกรวม ๔ คนถูกควบคุมตัว บทที่
ทีส่ ถานีตำ� รวจภูธรบ้านโป่ง กรณีทตี่ รวจยึดเอกสารทีอ่ าจจะเกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียง ๓
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ และผลการตรวจค้นไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับที่มีการตรวจยึดที่บ้านโป่ง๑๑๕

๔) การบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๙ พบว่า นอกจากจะใช้บังคับต่อการชุมนุมในเรื่องที่
เกี่ย วข้ องกั บ การเมืองและการลงประชามติรับร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ แล้ ว ในมิ ติ
ของการชุมนุมเรียกร้องต่อนโยบาย โครงการของรัฐ หรือความเดือดร้อน
ของประชาชนและชุมชน ประชาชนได้เรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวมากขึ้น เห็นได้จากกรณีชาวบ้านต�ำบลแม่อ้อ อ�ำเภอพาน จังหวัด
๑๑๕

จาก ตร.ค้นประชาไท ไม่พบเอกสารประชามติโยงกรณีจับที่บ้านโป่ง, โดย ประชาไท, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2016/07/66838
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เชียงราย ชุมนุมประท้วงฟาร์มหมู โดยผูจ้ ดั การชุมนุมได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ดังกล่าวและยุตกิ ารชุมนุมอย่างสงบ๑๑๖ หรือสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (CILT) ร่วมกับ INDUSTRIALL GLOBAL UNION ได้จัด
เสวนาเรือ่ ง “พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลกระทบ
ต่อการใช้สิทธิของแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
๒๕๑๘” โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายและการตีความ
ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ต่ อ การชุ ม นุ ม ของผู ้ ใ ช้ แ รงงานตามพระราชบั ญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙๙ (๔) ทีไ่ ด้ระบุเรือ่ งการให้สทิ ธิสหภาพ
แรงงานและลูกจ้างชุมนุมกันได้โดยตรง แต่มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุไว้ว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับ
แก่การชุมนุมสาธารณะในกรณีใดบ้างซึ่งในวงเล็บ (๕) ได้ยกเว้นการชุมนุม
หรือการประชุมตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ซึง่ ทีผ่ า่ นมารัฐจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เช่น สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย
ชุมนุมที่กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ และถูกไม่ให้ชุมนุม
เพราะกฎหมายจนน�ำมาสู่การควบคุมตัวผู้จัดการชุมนุม๑๑๗
การถูกจ�ำกัดสิทธิของชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่รวมตัวกันร่วมพิธีท�ำบุญ
ถวายภัตตาหารเพล และต่อด้วยการเสวนาแลกเปลีย่ น “ผลกระทบถ่านหินและประสบการณ์การต่อสูข้ องชาวบ้าน” โดยการ
รวมตัวดังกล่าว ซึ่งสืบเนื่องจากมาจากกรณีเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นสั่งห้ามจัดทอดผ้าป่าสามัคคี
เพือ่ ระดมทุนในการต่อสูค้ ดั ค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ�ำเหน็จณรงค์ ซึง่ มีกำ� หนดจัดงานในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยระบุวา่ ผิดกฎหมายเป็นภัยต่อความมัน่ คงและสร้างความแตกแยกในชุมชน ท�ำให้ชาวบ้านต้องเลือ่ นการจัดงานผ้าป่าออกไป
อย่างไม่มกี ำ� หนด โดยกิจกรรมช่วงเช้ามีเจ้าหน้าทีข่ บั รถมาวนเวียนสังเกตการณ์ ส่วนช่วงบ่ายมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในเครือ่ งแบบ
และนอกเครื่องแบบสังเกตการณ์รอบที่ใช้จัดกิจกรรม๑๑๘ หรือกรณีเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ค�ำสั่งของสถานีต�ำรวจนางเลิ้งที่ห้ามเครือข่ายชุมนุมคัดค้าน ตามค�ำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ และ ๔/๒๕๕๙ อันมีผล
ยกเลิกกฎหมายผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ๑๑๙
๓.๔.๔ การประเมินสถานการณ์
แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะบัญญัตริ บั รองและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคทีเ่ คยได้รบั มาไว้ในกฎหมายดังกล่าว แต่สทิ ธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยังคงถูกจ�ำกัด ตรวจสอบ
ควบคุมอย่างเข้มงวดผ่านการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแสดงความเห็นในด้านการเมือง
การปกครอง ตลอดจนการชุมนุมสาธารณะ แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะหรือโครงการของรัฐและเอกชน
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน โดยกฎหมายส�ำคัญที่ใช้ในการก�ำกับ ควบคุมการใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็น
ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ค�ำสั่งของ คสช. และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้อย่าง
กว้างขวาง มีผลให้เกิดการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันและมีอำ� นาจมากขึน้ โดยเฉพาะจากค�ำสัง่ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ เรือ่ ง มอบอ�ำนาจ
การอนุมัติและลงนามค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามและผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
ตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ในการกระท�ำความผิดอาญาบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อย
จาก ชาวบ้านเชียงรายประท้วงฟาร์มหมู ระบุชมุ นุมตาม ‘พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ’ เป็นครัง้ แรก, โดยประชาไท, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://prachatai.com/journal/2016/01/63397
จาก เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการ”ต้นกล้าตากล้อง…ท่องเทีย่ ววิถไี ทยนครแม่สอด”ส่งเสริมการถ่ายภาพแหล่งท่องเทีย่ วนครแม่สอดแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย, ๒๕๕๘,
สืบค้นจาก http://www.citizenthaipbs.net/node/7584
๑๑๘
จาก ชาวบ้านบ�ำเหน็จฯ ล้อมวงคุยในทีส่ ว่ นบุคคล ต�ำรวจยังขูค่ นให้ใช้พนื้ ทีจ่ ดั กิจกรรมมีความผิด, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/28/bamnet_policethreat/
๑๑๙
จาก สน.นางเลิง้ ยันหลังชาวบ้านอุทธรณ์ จะชุมนุมค้านปลดล็อคผังเมืองต้องขอหัวหน้า คสช., ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2016/02/64282
๑๑๖

๑๑๗
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ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างกว้างขวาง และไม่ชัดเจนรัฐควรจะต้องคุ้มครองและส่งเสริมให้
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และควรมีการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
(Regulatory Impact Analysis: RIA) ที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย
ใหมีสาระสําคัญครบถวนและไดรับการยอมรับจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น จะสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีเจตนารมณ์กําหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายต่าง ๆ มีหน้าที่จัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัตขิ องกฎหมายทุกฉบับ ทุกรอบระยะเวลา รวมทัง้ กาํ หนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารและ
ระยะเวลาดําเนินการดังกล่าวให้ชัดเจนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม๑๒๐ รวมถึงรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในมาตรา ๗๗ แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)๑๒๑

สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

โดยที่คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้ความส�ำคัญต่อ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกว่า มีความจ�ำเป็นต่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของรัฐ และจ�ำเป็น
ต่อการประกันสิทธิต่าง ๆ ในกติการะหว่างประเทศดังกล่าว และได้วางแนวทางการรอนสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออกว่า การรอนสิทธิด้วยเหตุแห่งความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยสาธารณะ หรือด้วยเหตุ
แห่งสาธารณสุขและศีลธรรมนั้น รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์อันชอบธรรมและด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
การจ�ำกัดสิทธิด้วยเหตุดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้สัดส่วน มีความจ�ำเพาะของกรณีที่จะส่งผลกระทบ
ต่อเหตุเช่นว่านั้น มีความเชื่อมโยงโดยตรงและส่งผลชัดเจนจากการใช้สิทธินั้น และต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการจ�ำกัดข้อมูลสู่
สาธารณะของสือ่ นักวิชาการ นักสิง่ แวดล้อม หรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของสาธารณะอย่างชอบธรรม

บทที่

๓

๑๒๐
๑๒๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก (หน้า ๙๑)
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
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บทที่
สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม

๔

สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับหลักการในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESR) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
กติกา ICESCR เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ เนื้อหาของกติกา ICESCR มีจ�ำนวน ๓๑ ข้อ โดยเนื้อหา
ที่ว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนปรากฏอยู่ในข้อ ๑ - ๑๕ ของกติกา ICESCR ได้แก่ การก�ำหนดเจตจ�ำนงของตน การจัดการทรัพยากร
และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะต้องให้สิทธิแก่ทั้งประชาชนและผู้ที่ไม่ใช่คนชาติของตน การประกัน สิทธิความเท่าเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมระหว่างชายหญิงและเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม ประชาธิปไตย การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานการรับรอง
สิทธิในการท�ำงานหาเลีย้ งชีพด้วยสภาพการท�ำงานทีย่ ตุ ธิ รรม ค่าจ้างทีเ่ ป็นตามความเป็นอยูแ่ ละสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัย ถูกสุขลักษณะ การก่อตัง้
สหภาพแรงงาน สิทธิของคนงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะเป็นสังคมพื้นฐานทางธรรมชาติ
สิทธิของมารดา เด็ก ผู้เยาว์ และความคุ้มครองสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอในปัจจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร โดยปลอดจากความ
หิวโหยและการแบ่งสรรอาหาร สิทธิดา้ นสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย์ การควบคุมโรคระบาด โดยเฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษา
ซึ่งประถมศึกษาจะเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ให้เปล่าแก่ทุกคน และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน รวมถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องส่งเสริมให้มากที่สุด สิทธิที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการดูแลจากภาครัฐ
ที่จะคุ้มครองอนุรักษ์และการพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรม

ในปี ๒๕๕๙ กสม. แบ่งสถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมออกเป็น ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑)
สิทธิด้านการศึกษา (๒) สิทธิด้านสุขภาพ และ (๓) สิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน

๔.๑ สิทธิด้านการศึกษา
๔.๑.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ข้อ ๑๓
ก�ำหนดให้รฐั ภาคีมหี น้าทีร่ บั รองสิทธิของทุกคนในการศึกษา โดยมุง่ ให้เกิดการพัฒนาด้านบุคลิกภาพของมนุษย์และความส�ำนึก
ในศักดิศ์ รีของบุคคลอย่างสมบูรณ์ โดยให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน้าทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ
ให้กับทุกคนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งจะต้องจัดการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทุกคนมีสิทธิ
ได้รบั และให้ทกุ คนสามารถได้รบั การศึกษาขัน้ อุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพืน้ ฐานของความสามารถ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ รัฐยังต้องสนับสนุนสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนทุกกลุ่มอายุ
รวมถึงรับรองเสรีภาพของประชาชนในการจัดการด้านการศึกษาของตนเองซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขึ้นต�่ำที่รัฐ
ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้มขี อ้ สังเกต
ทั่วไป (General Comment) เกี่ยวกับปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๔ ปัจจัย
คือ (๑) ความพร้อม (availability) ส�ำหรับรัฐในการจัดให้มีสถาบันการศึกษา และแผนการศึกษาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ (๒) การเข้าถึง (accessibility) สถาบันการศึกษา และแผนการศึกษาต่าง ๆ ที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
(๓) การยอมรับ (acceptability) รูปแบบ สาระของการศึกษา หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนซึ่งจะต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาตามที่รัฐก�ำหนดไว้ รวมถึงเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรม และ (๔) ความยืดหยุ่น (adaptability)
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และชุมชน รวมถึงตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายได้๑๒๒
๑๒๒
Paragraph 6 - 7 CESR General Comment No.13 : The Right to Education (Art.13) Adopted at the 21st Session of the Committee on Economic, Social and Culture Rights on 8 December 1999 UN Doc E/C.12/1999/10
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๔.๑.๒ สถานการณ์ทั่วไป
สิทธิทางการศึกษาเป็นสิทธิทรี่ ฐั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้กบั ประชาชน โดยประเทศไทยได้
ตราพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งจะเป็นกรอบในการจัดการ
ศึกษาของประเทศ เพื่อให้สิทธิทางการศึกษาบรรลุผลได้ โดยรัฐมีความพร้อม (availability) ในการจัดให้มีสถาบันการศึกษา
และแผนการศึกษาต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึง (accessibility) สถาบันการศึกษา และ
แผนการศึกษาต่าง ๆ ที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และมีการยอมรับ (acceptability) คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตาม
ที่รัฐก�ำหนดไว้ รวมถึงรัฐต้องจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น (adaptability) ให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม เพื่อให้สิทธิทางการศึกษาบรรลุผลโดยล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีขอ้ สังเกต
โดยสรุป (Concluding Observations) แสดงความกังวลเกีย่ วกับคุณภาพการศึกษาโดยรวมทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ อัตราเด็กออกจาก
โรงเรียนที่สูง และประชาชนกลุ่มเปราะบางยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ โดยได้มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยด�ำเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยรวม ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน และส่งเสริมสิทธิดา้ นการศึกษาของกลุม่ เปราะบาง
เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน๑๒๔

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัตใิ ห้ศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของคนไทยยังคงได้รับการคุ้มครองตามประเพณี การปกครองของประเทศไทย โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ประกันสิทธิทางการศึกษาไว้ ซึ่งรัฐจะต้องจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า
๑๒ ปี ให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย และประกันความเท่าเทียมของสิทธิทางการศึกษาของผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ าร
หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก รวมถึงการคุ้มครองและส่งเสริมการศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับลงประชามติ) ได้ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่จัด
การศึกษาโดยให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย การดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนทัง้ ด้าน ร่างกาย จิตใจ และสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้านการศึกษา การสนับสนุนแนวทางการศึกษาที่เน้นความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติ และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล๑๒๓

บทที่

จากรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) รอบที่ ๒ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๔
๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในทุกด้านต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Human Right Council: HRC) และต่ อ มาในเดื อ น กั น ยายน ๒๕๕๙
รัฐบาลได้รับข้อเสนอแนะภายใต้กระบวนการ UPR เพื่อจะด�ำเนินการแก้ไขสถานการณ์สิทธิทางการศึกษา ได้แก่
การจัดท�ำยุทธศาสตร์และจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษา และปรับปรุงการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนที่อยู่ในชนบท กลุ่มเด็กไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย จากการรับข้อเสนอ
แนะดังกล่าว ท�ำให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐในการจัดการศึกษา ด�ำเนินการปรับปรุงสถานการณ์
สิทธิทางการศึกษาโดยรวม จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารในระหว่าง ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ซึง่ ประกอบด้วย การจัดท�ำยุทธศาสตร์เพือ่ ให้เกิด
การเข้าถึงสิทธิการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน การส่งเสริมและปรับปรุงการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กกลุม่ เปราะบาง กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส กลุม่ คนอยูใ่ นชนบท
กลุ่มเด็กไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย รวมถึงกลุ่มเด็กที่ติดตามแรงงานข้ามชาติ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
๑๒๓
๑๒๔

ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔
Paragraph 33 United Nations Economic and Social Council E/C.12/THA/CO/1-2 19June 2015 para 29 - 32
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ความต้องการ อาทิ การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานให้กับเด็กติดตาม
แรงงานทัง้ ในระบบและนอกระบบ เพือ่ ให้เ ด็กมีทางเลือก การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ การสร้างความมั่นคงของชุมชนในพื้นที่แนวชายแดนร่วมกับ
องค์กรพัฒนาเอกชนเพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น๑๒๕
นอกจากนี้ ภายใต้ ว าระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. ๒๐๓๐
(The 2030 Agenda for Sustainable Development) โดยหนึง่ ในเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ทีเ่ กีย่ วกับ
สิทธิทางการศึกษา คือ การสร้างหลักประกันว่า ทุกคนจะเข้าถึงการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียมกัน รวมถึงการสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Quality Education) ซึง่ ประเทศภาคีตา่ ง ๆ รวมทัง้
ประเทศไทยต้องท�ำให้บรรลุผลภายในปี ๒๕๗๓ ได้แก่ เด็กทุกคนเข้าถึง
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส�ำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม และไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
และมี ผ ลลั พ ธ์ ท างการเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เยาวชนทุ ก คนเข้ า ถึ ง
การศึ ก ษาวิ ช าเทคนิ ค อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ เยาวชนและผู้ใหญ่มีทักษะที่จ�ำเป็นรวมถึง
ทักษะทางเทคนิคและอาชีพ ส�ำหรับการจ้างงาน มีงานที่ดี และเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น ขจัดความเหลื่อมล�้ำ
ทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ กลุ่มชนพื้นเมือง และเด็กด้อยโอกาส
จะเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ประชาชนจะมีอัตราการอ่านออกเขียนได้และค�ำนวณ
ได้ทสี่ งู ขึน้ โดยทุกคนได้รบั ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน๑๒๖ ซึง่ รัฐบาลได้มกี รอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมียทุ ธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา๑๒๗
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้คนไทยมี
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล๑๒๘ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการศึกษาของประเทศไทยในภาพรวมนั้น
มีประเด็นสาคัญที่น่ากังวล ๒ เรื่อง คือ การเข้าถึงสิทธิในการศึกษาและความเหลื่อมล�้ำ และคุณภาพในการจัดการศึกษา ดังนี้
๑) การเข้าถึงสิทธิในการศึกษาและความเหลื่อมล�้ำ

การเข้าถึงสิทธิในการศึกษาและความเหลือ่ มล�ำ้ มีตวั ชีว้ ดั หลักทีป่ ระกอบด้วย อัตราการเข้าเรียน และอัตราการคงอยู่
ในระบบศึกษา
๑.๑) อัตราการเข้าเรียน
จากสถิติของการศึกษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ โดยส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ พบว่า อัตราการเข้าเรียนทั้งหมดของประชากรกลุ่มอายุ ๓ - ๒๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
มีอัตราร้อยละ ๘๕.๘, ๘๔.๙ และ ๘๕.๙ ตามลาดับ ซึ่งจากสถิติการเข้าเรียนในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑
จาก แผนการปฏิบตั ติ ามขอเสนอแนะทีไ่ ทยได้รบั และค�ำมัน่ โดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ ๒, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-upr-2/
จาก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, ๒๕๕๘, สืบค้นจาก http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268/เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๒๗
จาก ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.nstda.or.th/th/news/394-thailand-nationalstrategy-20-years
๑๒๘
จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (น. ๖๕ – ๗๔).
๑๒๕

๑๒๖
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สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

แต่เมือ่ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า อัตราการเข้าเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ของประชากรกลุ่มอายุ ๖ ๑๗ ปี ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา
๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ มีอตั ราร้อยละ ๘๙.๖, ๘๙.๓ และ
๙๐.๑ ตามล�ำดับ ซึง่ แสดงแนวโน้มอัตราการเข้าเรียนทีค่ อ่ นข้าง
คงที่ โดยในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ เพียงร้อยละ ๐.๘
แต่จากข้อมูลอัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของประชากรกลุม่
อายุ ๖ - ๑๔ ปี ในปี ๒๕๕๘ มีอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๗ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีอัตรา
การเข้าเรียนร้อยละ ๙๔.๕, ๙๔.๘ และ ๙๖.๕ ตามล�ำดับ และอัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา) ของประชากรกลุ่มอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี ในปี ๒๕๕๘ มีอัตราที่ลดลงร้อยละ ๑.๖ เมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๗ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีอตั ราการเข้าเรียนร้อยละ ๗๖.๓, ๗๔.๔ และ ๗๒.๗ ตามล�ำดับ ซึง่ เมือ่ จ�ำแนกตาม
ประเภทการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายสามัญ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔, ๕๐.๓, และ ๔๘.๙ ตามล�ำดับ และอัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙, ๒๔.๐, และ ๒๓.๘ ตามล�ำดับ ส่วนอัตราการเข้าเรียน
ในระดับอุดมศึกษา ของประชากรกลุ่มอายุ ๑๘ - ๒๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีอัตราร้อยละ ๕๖.๒, ๕๕.๑ และ
๕๖.๓ ตามล�ำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ในปี ๒๕๕๘๑๒๙ มีอัตราการเข้าเรียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ จากสถิติ
อัตราการเข้าเรียนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ทาให้เพิ่มโอกาส
ในทางการศึกษาในภาพรวม แต่ยงั มีเด็กและเยาวชนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ครบทุกคนโดยเฉพาะในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ รวมถึงอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษายังมีค่อนข้างต�่ำ โดยมีเยาวชนเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศที่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาในขั้นสูงได้

ด้านความเหลื่อมล�้ำในมิติการเข้าถึงสิทธิในการศึกษาในภาพรวม เด็กและเยาวชนไทยอายุ ๑๕ ปี มีจ�ำนวนปีการ
ศึกษาเฉลี่ย ๘.๒ ปี๑๓๐ แต่การเข้าถึงสิทธิในการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือความยากจน
ซึ่งเป็นอุปสรรคหลักในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา จากรายงานส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ในปี ๒๕๕๙ พบว่า เด็กและเยาวชนอายุ ๓ - ๑๗ ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ด้อยโอกาสจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔.๘ บทที่
ล้านคน โดยเป็นเด็กกลุ่มยากจนจ�ำนวน ๔.๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด และยังพบว่าครึ่งหนึ่ง ๔
ของเด็กยากจนขาดโอกาสในการศึกษาระดับประถมศึกษา และหนึง่ ในสามของกลุม่ เด็กและเยาวชนยากจนขาดโอกาสศึกษา
ในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึง่ เห็นได้ชดั เจนว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือความยากจน เป็นอุปสรรคหลักในการเข้าถึงสิทธิ
ในการศึกษา ตั้งแต่เริ่มแรกของระดับประถมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น๑๓๑ นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล�้ำของปัจจัยการเข้าถึง
ทางกายภาพในเชิงพื้นที่อีกด้วย โดยพบว่า คนในเขตเมืองมีจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่ ๙.๗ ปี สูงกว่าคนนอกเขตเมืองซึ่งมี
จ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่ ๗.๖ ปี และคนกรุงเทพฯ มีจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดที่ ๑๑.๑ ปี รองจากคนภาคกลางและ
ภาคใต้ ซึ่งมีจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี และ ๘.๕ ปีตามล�ำดับ และคนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ�ำนวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ๗.๕ ปี๑๓๒
จาก ตารางที่ ๑ อัตราส่วนนักเรียนนักศึกษาต่อประชาการ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (น. ๑๑), โดย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
๑๓๐
จาก เอกสารรอบรูส้ ถิตกิ ารศึกษาไทยในรอบ ๑๐ ปี, โดย ส�ำนักงานสถิต,ิ ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/article_attach/19041/20569.jpg
๑๓๑
จาก ตารางที่ ๕๔ สถิติการศึกษาของประเทศไทยปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (น.๘๕), โดย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
๑๓๒
แหล่งเดิม, หน้า ๒๒.
๑๒๙
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๑.๒) อัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษา
จากสถิติการศึกษาของประเทศไทยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๖.๔ หากจ� ำ แนกข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วโดยละเอี ย ด พบว่ า มีอัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙ และอัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ
จนส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมต้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๙.๕ และมี อั ต ราการคงอยู ่ ใ นระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ช่ ว ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕ และมีอัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษา
ในชั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา) เพียงร้อยละ ๖๑.๔๑๓๓ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่า เด็ก/เยาวชนมีแนวโน้มออกจาก
การศึกษาภาคบังคับเมื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด
๒) คุณภาพการศึกษา

มีตวั ชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ๓ ตัวชีว้ ดั ได้แก่ (๑) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (O-Net Program
for International Student Assessment: O-NET) (๒) ความสามารถในการคิดของผู้เรียน (GAT) และ (๓) ความสามารถ
ในการอ่าน เขียน และค�ำนวณของประชากรอายุ ๖ ปี ขึ้นไป
๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๕ กลุ่มสาระการศึกษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรมในระดั บ ประเทศ ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของสถาบั น ทดสอบการศึ ก ษา
แห่งชาติในทุกระดับชัน้ มีคะแนนค่าเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕๐ ซึง่ ในภาพรวมของคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของปีการศึกษา
๒๕๕๘ พบว่า ปัจจัยที่ตั้งและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และขนาดของโรงเรียนมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบ O-NET
ในทุกระดับชั้น โดยโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชาและสูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
ในขณะทีโ่ รงเรียนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ สุดทุกวิชา และต�ำ่ กว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศทุกวิชา
และโรงเรียนขนาดเล็กจะมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ต�่ำกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การบริหารจัดการการศึกษายังเป็นปัจจัย
หนึ่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพบว่า โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET
สูงสุดของประเทศ ทั้งในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในขณะที่โรงเรียนในสังกัดส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการเอกชน มีคะแนนเฉลีย่ เป็นอันดับรอง โรงเรียนในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) มีคะแนนเฉลีย่
O-NET สูงสุดของประเทศในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการเอกชน มีคะแนนเฉลีย่ เป็นอันดับรอง และอันดับถัดไป และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักการ
ศึกษาพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ต�่ำที่สุดในทุกระดับชั้น๑๓๔ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ ยังเป็นปีที่ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินผลการศึกษานักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA)
ซึ่งด�ำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) ผลการประเมินในรอบปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย พบว่า ความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ
ในทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ประเทศทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยคะแนนด้าน
การอ่านอยู่ในอันดับที่ ๕๗ และทั้งคะแนนด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ ๕๔ จากประเทศที่เข้าร่วม
การประเมินรวมทั้งสิ้น ๗๒ ประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน PISA รอบปี ๒๕๕๕ พบว่า ความสามารถใน
ด้านการอ่านและด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ในทางกลับกัน กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์แต่อย่างใด และผลวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมตั้งแต่การประเมิน
๑๓๓
๑๓๔

แหล่งเดิม.
แหล่งเดิม, (น. ๑๔).
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สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

รอบแรกเมื่อปี ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน ความสามารถในการใช้
ความรูแ้ ละทักษะด้านการอ่านมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของ
คะแนนทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีท่ กั ษะด้านคณิตศาสตร์
และด้านวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น๑๓๕
นอกจากนี้ ผลการประเมิน PISA แสดงให้เห็นถึงปัจจัยของ
พื้นที่ และการบริหารจัดการการศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยพบว่า โรงเรียนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการอ่าน
และด้านคณิตศาสตร์ สูงกว่าโรงเรียนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
ของประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ยใน
ทุกด้านต�่ำที่สุด แต่ในทางกลุ่มโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มี
ผลคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการอ่าน และด้าน
คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ OECD โดยอยู่ในกลุ่มบนสุด
สิบอันดับแรก ในขณะทีก่ ลุม่ โรงเรียนทีเ่ หลือทัง้ หมด เช่น กลุม่
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม (สพฐ.๒) กลุ่มโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ และเอกชน ต่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย OECD ทั้งสิ้น๑๓๖
๒.๒) ความสามารถในการคิดของผูเ้ รียน (General Aptitude Test: GAT) พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยพบว่า คะแนนผลสอบ
ความถนัดทั่วไปส�ำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ในทางกลับกัน พบว่า ความสามารถในการสือ่ สาร
ด้วยภาษาอังกฤษกลับมีคะแนนผลสอบที่ลดลง๑๓๗
๒.๓) ความสามารถในการอ่าน จากข้อมูลของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยมีแนวโน้มการ
อ่านที่สูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ประชากรไทยอายุตั้งแต่ ๖ ปี
บทที่
๔
ขึ้นไป มีอัตราการอ่านร้อยละ ๗๗.๗ และมีความแตกต่างตาม
วัย โดยวัยเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี และเยาวชนอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี
มีอัตราการอ่านร้อยละ ๙๐.๗ และ ๘๙.๖ ตามล�ำดับ ส่วน
ประชากรกลุ่มวัยท�ำงานอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี และกลุ่มวัยสูงอายุ
กลับมีอัตราการอ่านที่น้อยกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน ในอัตรา
ร้อยละ ๗๙.๑ และ ๕๒.๘ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ อัตราการ
อ่านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการศึกษา โดยพบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีอัตราการอ่านสูงกว่าผู้มีการ
ศึกษาระดับต�่ำกว่า๑๓๘ โดยอัตราการอ่านดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับอัตราการรู้หนังสือ ซึ่งพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
จาก ผลการประเมิน PISA 2015, โดย PISA Thailand, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://pisathailand.ipst.ac.th/news
สรุปผลการวิจัย PISA 2015, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
๑๓๗
การทดสอบความสามารถในการคิดของผูเ้ รียน (General Aptitude Test: GAT) แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์และแก้ปญั หาโจทย์
(GAT1) และความสามารถในการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ (GAT2) โดยพบว่าในการสอบวัดผลครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙ เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ คะแนนความถนัดทัว่ ไป (GAT) มีผผู้ า่ นคะแนนกึง่ หนึง่
ของคะแนนทัง้ หมด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๙ และ คะแนน GAT1 มีผผู้ า่ นคะแนนกึง่ หนึง่ ของคะแนนทัง้ หมด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๕ และคะแนน GAT2 มีผผู้ า่ นคะแนนค่าเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๐๑ ในการสอบวัดผลครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ คะแนนความถนัดทัว่ ไป (GAT) มีผผู้ า่ นคะแนนกึง่ หนึง่ ของคะแนนทัง้ หมด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๘ และคะแนน GAT1 มีผผู้ า่ น
คะแนนกึง่ หนึง่ ของคะแนนทัง้ หมด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๘ และคะแนน GAT2 มีผผู้ า่ นคะแนนค่าเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๒ เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
๑๓๘
จาก ส�ำรวจการอ่านหนังสือของประชากร ปี ๒๕๕๘, โดย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานสถิติ.
๑๓๕
๑๓๖
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และอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี มีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ ๙๔
และ ๙๘.๑ ตามล�ำดับ๑๓๙ และยังสอดคล้องกับอัตราการ
อ่านออกเขียนได้ ซึง่ พบว่า เยาวชนอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี มีอตั ราการ
อ่านออกเขียนได้ร้อยละ ๙๖.๓๔๑๔๐
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง พบว่ า มี เ ด็ ก และเยาวชนกลุ ่ ม
เปราะบาง เช่น เด็กทีอ่ ยูอ่ าศัยในชนบท เด็กทีต่ ดิ ตามแรงงาน
ข้ามชาติและเด็กไร้สญั ชาติ ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนทุกคนในประเทศ โดยพบว่า ร้อยละ ๓๘ ของเด็กในชนบท และร้อยละ ๗๘ ของเด็กทีเ่ ป็นลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติ ไม่รหู้ นังสือและการค�ำนวณขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ ๆ ทีม่ นี โยบายของรัฐในการจัดการศึกษาให้กบั กลุม่ คนทีไ่ ม่มหี ลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญั ชาติไทยเช่นเดียวกับเด็กไทยก็ตาม๑๔๑ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเด็กอพยพ (Migrant Children) ประมาณ
สองแสนคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาไทย หรือมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของเด็กอพยพที่อาศัยในประเทศไทย โดยมีเพียงร้อยละ
๓๔ ของเด็กอพยพเท่านั้นที่เข้าถึงสิทธิในทางศึกษาของรัฐ และร้อยละ ๓๐ ของเด็กเยาวชนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย
ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แม้จะเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ เนื่องจากการขาดข้อมูลการศึกษาและระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ๑๔๒
๔.๑.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
กระทรวงศึกษาธิการได้มนี โยบายเร่งด่วนทีจ่ ะท�ำให้
เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและเท่าเทียมกัน
โดยได้วางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขึ้น๑๔๓ โดย
ภาพรวมเกีย่ วกับการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของประเทศไทย
ในปี ๒๕๕๙ มีประชากรในวัยเรียนกลุม่ อายุระหว่าง ๓ - ๒๑ ปี
จ�ำนวนประมาณ ๑๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งเมื่อจ�ำแนกแล้วประกอบด้วย ประชากรกลุ่มอายุ
ระหว่าง ๓ - ๑๗ ปี จ�ำนวนประมาณ ๙.๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๕ ของประชากรทั้งหมด๑๔๔ ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าวนี้
จะต้องเข้าถึงสิทธิในการศึกษาโดยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีจากรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย๑๔๕
การจัดการการศึกษาเพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทัง้ ประเทศเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
มีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค และที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งผลของค�ำสั่งทั้งสองฉบับท�ำให้
From Global Education Digest 2012, by UIS, 2011, retrieved from http://stat-ed.onecapps.org/StatDetail.aspx?MenuID=10&SubID=3&MainID=1
จาก สถิติทางการศึกษา ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการอ่านออกเขียนได้, สืบค้นจาก http://164.115.22.198/statv2/bipage/Education.html
๑๔๑
ยุทธศาสตร์และการด�ำเนินงานปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ องค์กรช่วยเหลือเด็กประจ�ำประเทศไทย การศึกษา หน้า ๓
๑๔๒
จดหมายถึงเพื่อนสมาชิก ฉบับที่ ๒๐๙ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
๑๔๓
จาก ข่าวส�ำนักงานรัฐมนตรี ๓๒๔/๒๕๕๙ การประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/2016/aug/324.html
๑๔๔
หน้า ๑๐๙ ตารางที่ ๖๘ สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน้า ๑๐๙ ตาราง
ที่ ๖๘ จ�ำนวนประชากรของประเทศไทยจ�ำแนกตามรายอายุและเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓
๑๔๕
มาตรา ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๓๙

๑๔๐
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ในส่วนของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึก ษา และยกเลิก ประกาศฉบั บลงวั นที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยประกาศฉบับดังกล่าว ให้สถานศึกษา
เปิ ด เผยผลการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
ในรายงานประจ�ำปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน และใช้กับ
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
โดยมีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รียน มาตรฐานกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐานการศึกษาโดยมาตรฐานเหล่านี้จะน�ำไปใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพรอบที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

เกิ ด การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค และให้ มี
ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค จ�ำนวน ๑๘ ภาค เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาในการปฏิรูปการศึกษา
ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศอย่างมีเอกภาพ รวมถึงให้มีผู้แทนท้องถิ่นจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาในพื้นที่ของตนเองอีก๑๔๖ ต่อมา ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ยังมีประกาศ ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งผลของค�ำสั่งดังกล่าวท�ำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสิทธิทาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช. ๓) หรือเทียบเท่า รวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๑๔๗

ทีผ่ า่ นมา รัฐบาลได้ลงทุนด้านงบประมาณเกีย่ วกับการศึกษาถึงร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายทัง้ หมดเป็นเวลา ๑๐ ปี
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี ๒๕๕๙๑๔๘ รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นเงิน ๕๕๒,๙๑๑.๖ ล้านบาท จากงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
ซึง่ การลงทุนด้านการศึกษาของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ ๔.๑ ต่อจ�ำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic บทที่
Product: GDP) โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จา่ ยรายหัวส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๒ ปี โดยระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ๔
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในอั ต ราปี ล ะ ๒,๘๓๐ บาท ๓,๖๓๐ บาท ๕,๙๗๑ บาท และ
๕,๗๙๑ บาท ตามล�ำดับ๑๔๙ นอกจากนี้ จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ภาพรวมปีการศึกษา ๒๕๕๘ อัตราส่วน
จ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา ต่อครู คือ ๒๐ ต่อ ๑ คน และไม่พบความแตกต่างในอัตราส่วนจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาต่อครู

๑๔๖
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงาน วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วย
งานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด รวมถึงให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในแต่ละจังหวัดซึ่งมีองค์ประกอบของผู้แทนท้องถิ่นจากภาคประชาสังคมเข้า
มามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาในพืน้ ทีข่ องตน ทัง้ นี้ เพือ่ การขับเคลือ่ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาประเทศ และค�ำสัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้มีส�ำนักงานศึกษาธิการภาค จ�ำนวน ๑๘ ภาค สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัด โดยมีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณการ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและ
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาในภูมิภาคมีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ
๑๔๗
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๑๔๘
จาก สถิติการศึกษาของประเทศไทยปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘, เล่มเดิม.
๑๔๙
จาก การประชุมการวิจัยและพัฒนาการวิจัยตามนโยบาย ของ ศธ. และ สพฐ. เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ค.๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า กรุงเทพฯ, โดย ดร.พิธาน
พื้นทอง, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao3/home/khawsar-wngkar-suksa/srupnyobaysakhaykhxngkrathrwngsuksathikarpi 2560
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ในกรุงเทพมหานคร และในภูมภิ าคแต่อย่างใด แต่กลับพบว่า สถานศึกษาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำ� นวนครู
๕๑ คนต่อหนึง่ แห่ง ในขณะทีส่ ถานศึกษาในภูมภิ าค มีจำ� นวนครู ๑๖ คนต่อหนึง่ แห่ง ซึง่ เป็นสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันถึง ๓ เท่า๑๕๐
นอกจากนี้ ยังพบว่า การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา พบว่า มีอตั ราเฉลีย่ นักเรียน ๑๗ คน และ ๒๐ คนต่อครูหนึง่ คน ตามล�ำดับ ครึง่ หนึง่ ของโรงเรียนประถม
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คนซึ่งเฉลี่ยมีครูไม่ครบทุกห้องเรียน และมีเด็กนักเรียนร้อยละ ๒๐
ของเด็กประถมทั้งหมด๑๕๑
นอกจากนี้ สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มนี โยบายส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร๑๕๒ โดยมีการเพิม่ ชัว่ โมงเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาตอนต้นเป็นสัปดาห์ละ
๕ ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มน�ำร่องกับโรงเรียนกว่า ๒๐,๐๐๐
แห่งทั่วประเทศในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๙
และมีการปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ๑๕๓ โดยกระทรวงศึกษาธิการยังได้พัฒนา
แอพพลิเคชัน่ Echo English เพือ่ ใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนซึง่ ทุกคนสามารถเข้าถึงสือ่ ดังกล่าวได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย๑๕๔ ทัง้ นี้
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในปี ๒๕๕๙ มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑๑๕๕ โดยต่อมาในเดือนมกราคม
๒๕๖๐ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผลของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ท�ำให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาสาขาวิชาที่เป็นความต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ หรือศึกษา
สาขาขาดแคลน หรือเป็นนักเรียนที่เรียนดี เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษามากขึ้น๑๕๖ เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติ
ฉบับปี ๒๕๔๑ ที่สนับสนุนการกู้ยืมในกรณีนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้น๑๕๗ แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สทิ ธิในการกูย้ มื กับนักเรียนนักศึกษาผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยเท่านัน้
การลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
สิทธิในการศึกษาอันเนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยเพิ่มการสนับสนุนให้เด็กยากจนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา คนละ ๕๐๐ บาทต่อปี และ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี ตามล�ำดับ และปัจจัยด้านกายภาพ โดยสนับสนุนนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อีกปีละ ๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน๑๕๘ แต่อย่างไรก็ดี
การสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและลดความเหลื่อมล�้ำในปัจจัยการเข้าถึงทางกายภาพได้ แต่อาจน�ำไปสู่ความเหลื่อล�้ำในคุณภาพการศึกษาได้
ดังนั้น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียน
จาก สถิตกิ ารศึกษาประจ�ำปี ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตารางที่ ๑) (น. ๓๒), โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
จาก ตารางที่ ๖ จ�ำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จ�ำแนกตามจ�ำนวนนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
– ๒๕๕๘, โดย กระทรวงการพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://m-ociety.go.th/more_news.phd?cid=72
๑๕๒
นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕๓
จาก สพฐ. สัง่ เพิม่ ชัว่ โมงเรียนภาษาอังกฤษชัน้ ป.๑-๓ จาก ๑ คาบ เป็น ๕ คาบต่อสัปดาห์ เริม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.thaitribune.org/
contents/detail/305?content_id=21793&rand=1469676071
๑๕๔
จาก Echo English พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act
๑๕๕
จาก กฎหมายใหม่ กยศ. เพิ่มอัตราดอกเบี้ย-หักเงินเดือนช�ำระหนี้-เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผู้กู้, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/4355
๑๕๖
พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖
๑๕๗
พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕
๑๕๘
จาก การประชุมการวิจัยและพัฒนาการวิจัยตามนโยบาย ของ ศธ. และ สพฐ., งานเดิม.
๑๕๐

๑๕๑
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สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ขนาดเล็กจ�ำนวน ๑๐,๙๗๑ แห่งทัว่ ประเทศในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยอาจควบรวมบางส่วนหรือ
ทัง้ โรงเรียนก็ได้ และเร่งบริหารจัดการให้มคี รูครบทุกชัน้ เรียน และมีจำ� นวนนักเรียนต่อห้องทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ทีม่ ที ตี่ งั้ สภาพภูมศิ าสตร์เป็นข้อจ�ำกัด ได้แก่ โรงเรียนพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ห่างไกล พืน้ ทีส่ งู หรือเกาะ ๓๓๖ แห่ง และโรงเรียนทีม่ รี ะยะห่าง
จากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน ๖ กิโลเมตร ๓,๒๙๕ แห่ง ยังให้คงในสภาพเดิมไปก่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กให้ดีขึ้น๑๕๙ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียม (Digital Learning Television: DLTV) แทนการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครู จ�ำนวน ๑๕,๓๖๙ แห่ง ส�ำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ�ำนวน ๑๕,๕๕๓ แห่ง
กระทรวงศึกษาธิการยังได้พฒ
ั นาคุณภาพทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology: DLIT) และให้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ๙ แห่ง ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน /ตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/ตอนล่าง ภาคกลางตอนบน/ตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน/ตอนล่าง ซึ่ง
โครงการการใช้เครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ งเป็นหนึง่ ในนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการสอนของครู ในปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑๐,๙๔๗ แห่ง
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว๑๖๐
กรณีความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา
โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กเยาวชนทีเ่ ปราะบาง อาทิ เด็กเยาวชนทีม่ ี
เชือ้ เอชไอวี หรือสงสัยว่ามีเชือ้ เอชไอวี พบว่า ในเดือน มกราคม
๒๕๖๐ คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์
ได้ ป ระกาศนโยบายการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี เ ชื้ อ เอชไอวี
ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนต่อในสถานศึกษา
โดยก� ำ หนดว่ า นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษา
ต้องไม่เป็นการกีดกันและการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี
หรือสงสัยว่ามีเชือ้ เอชไอวี และห้ามเรียกร้องหรือบังคับให้มกี าร
ตรวจหาการติดเชือ้ หรือ อ้างการมีเชือ้ เอชไอวีเป็นเงือ่ นไขในการ
รับเข้าเรียน๑๖๑ นอกจากนี้ เพือ่ มิให้กลุม่ เด็กทีม่ คี วามต้องการ
จ�ำเป็นพิเศษ ประกอบด้วย เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ เด็กพิการ
บทที่
๔
และเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งสิ้น ๓๔๑,๐๐๐ คน ถูกรอนสิทธิ
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จดั การศึกษาในรูปแบบ
โรงเรียนเฉพาะ ๔๘ แห่งให้กับเด็ก ๑๕,๐๐๐ คน รูปแบบ
การเรียนรวมให้กบั เด็กจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คน และ ศูนย์การเรียน
๗๗ แห่งให้กบั เด็กจ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ คน รวมทัง้ สิน้ ๓๔๑,๐๐๐
คน รวมถึงได้พยายามในการจัดการแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส
ซึ่งต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและเด็กตกหล่น โดยมีโครงการจะจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่นอย่างเป็นระบบ โดยบูรณการฐานข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และฐานข้อมูลคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อที่จะประเมินจ�ำนวนเด็กกลุ่มนี๑๖๒
้
จาก เอาจริง สพฐ.ชงควบ ร.ร.เล็กรวม ๑๐,๙๗๑ โรง ปี’๕๙-๖๐ เร่งท�ำความเข้าใจ ‘พ่อแม่-ชุมชน’, ๒๕๕๙ สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/164424
แหล่งเดิม.
๑๖๑
ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรือ่ ง นโยบายการไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ เี ชือ้ เอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียน
หรือศึกษาต่อในสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
๑๖๒
จาก เอาจริง สพฐ.ชงควบ ร.ร.เล็กรวม ๑๐,๙๗๑ โรง ปี’๕๙-๖๐ เร่งท�ำความเข้าใจ ‘พ่อแม่-ชุมชน’, งานเดิม.
๑๕๙
๑๖๐
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นอกจากนี้ สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งท�ำให้
อาจลดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษาของรัฐ ข้อมูลจากกรมการปกครอง พบว่า มีเด็กทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยจ�ำนวนประมาณ
๘๐,๐๐๐ คน ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่าอาจจะได้รับสัญชาติไทยตาม
กฎหมายสัญชาติได้ถึง ๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งได้มายื่นค�ำร้องขอมีสัญชาติไทยแล้วจ�ำนวน ๙,๒๗๒ คน และได้รับอนุมัติสัญชาติถึง
๕,๗๒๘ คน๑๖๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ท�ำบัตรประจ�ำตัวให้กบั เด็กและเยาวชนกลุม่ ดังกล่าว
เพื่อให้เข้าถึงสิทธิในการศึกษาของรัฐได้ โดยมีตัวอย่างกรณี “แม่สอดโมเดล” ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) ตาก เขต ๒ พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดตาก ได้ดำ� เนินการท�ำบัตรประจ�ำตัวให้กบั เด็กและเยาวชน
ข้ามชาติและไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนเอกชนพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อน�ำไปขออนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนด้านการศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้
เข้าถึงสิทธิในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยอันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีค่ นทุกคนในประเทศไทยพึงจะได้รบั ๑๖๔ นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขปัญหานักเรียนในระบบและนอกระบบที่ไม่มีสัญชาติหรือสถานะทางทะเบียน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ได้ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติข้อเสนอ
ของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาเรือ่ งสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สญ
ั ชาติทเี่ กิด
ในประเทศไทย โดยอนุมตั ใิ ห้เด็กและบุคคลไร้สญ
ั ชาติทเี่ กิดในประเทศไทยโดยมีบดิ ามารดาเป็นคนต่างด้าวอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ชนกลุม่ น้อย
หรือกลุ่มชาติพันธุ์ หรือไม่ปรากฏบิดามารดาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และก�ำลังศึกษาเล่าเรียนในสถาบัน
การศึกษา หรือส�ำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีแล้วสามารถที่จะขอสัญชาติไทยเป็นการทั่วไปได้๑๖๕
๔.๑.๔ การประเมินสถานการณ์
สถานการณ์ดา้ นสิทธิทางการศึกษาโดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้วา่ รัฐได้มนี โยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกัน
การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาภาคบังคับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด�ำเนินการเพื่อ
บรรลุสิทธิทางการศึกษาโดยล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๓ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights- ICESCR) โดยในปี ๒๕๕๙ รัฐได้มกี าร
ด�ำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าในสิทธิทางการศึกษาที่ส�ำคัญหลายประการ อาทิ
รัฐสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ซึง่ การลงทุนด้านการศึกษาของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๔.๑ ต่อจ�ำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
รัฐประกันการเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย และมีการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิทางศึกษา
โดยขยายให้ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
รัฐมีนโยบายในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาในระดับภูมภิ าค โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
รัฐได้ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพของสถานศึกษา
รัฐสนับสนุนโดยเพิ่มงบประมาณให้กับเด็กและเยาวชนที่ยากจนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและปลาย และโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการศึกษาเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ อันเนือ่ งจากปัจจัยการเข้าถึงทางกายภาพ
และทางเศรษฐกิจ
รัฐแก้ไขพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดการเข้าถึงกองทุนกูย้ มื เพือ่ การ
ศึกษาโดยไม่จำ� กัดเฉพาะเยาวชนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์เท่านัน้ แต่ได้เพิม่ โอกาสให้เยาวชนทีเ่ รียนดีอกี ด้วย รวมทัง้ เด็กทีต่ อ้ งการศึกษา
สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาทีเ่ ป็นความต้องการเพือ่ พัฒนาประเทศ ได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาในขัน้ อุดมศึกษาหรือขัน้ วิชาชีพมากขึน้
๑๖๓
จาก รัฐบาลสัง่ เร่งให้สญ
ั ชาติเด็กทีเ่ ข้าเกณฑ์ ลดเหลือ่ มล�ำ้ เข้าสิทธิรฐั สวัสดิการ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.thaitribune.org/contents/detail/304?content_
id=21855&rand=1484147999
๑๖๔
จาก แม่สอดโมเดล: ทางการมอบบัตรประจ�ำตัว เพือ่ สิทธิทางการศึกษาของเยาวชนข้ามชาติในไทย, โดย บีบซี ,ี ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.facebook.com/
BBCThai/posts/1756397447914621
๑๖๕
จาก แพร่ทางการมติครม.! บุตรหลานต่างด้าว เกิดไทยเกิน ๑๕ ปี-จบป.ตรี ขอสัญชาติได้, โดย อิสรานิวส์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.isranews.org/
isranews-news/item/52373-newsooooo.html
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ถึงแม้วา่ รัฐจะได้ประกันการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยก็ตาม แต่ยงั มีเด็กและเยาวชนกลุม่
เปราะบางทีย่ งั เข้าไม่ถงึ การศึกษาภาคบังคับ และยังไม่สามารถบรรลุการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ทงั้ ประเทศ ซึง่ รัฐต้อง
ด�ำเนินการปฏิรปู ระบบการศึกษาอย่างจริงจังเพือ่ พัฒนาคุณภาพโดยรวม การให้เด็กกลุม่ เปราะบาง กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส กลุม่ คน
ทีอ่ ยูใ่ นชนบท กลุม่ เด็กไร้สญ
ั ชาติ กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละผูล้ ภี้ ยั รวมถึงกลุม่ เด็กทีต่ ดิ ตามแรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ การบรรลุผลสิทธิทางการศึกษาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นฐานที่ส�ำคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบรรลุสทิ ธิมนุษยชนประเภทอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นสิทธิดา้ นสุขภาพ สิทธิแรงงาน สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง

๔.๒.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economics, Social and Cultural
Rights: ICESCR) ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี ข้อ ๑๒ ก�ำหนด
ให้รฐั ภาคีรบั รองสิทธิของทุกคนทีจ่ ะมีสขุ ภาพกายและ
สุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดทีเ่ ป็นไปได้ โดยมีขนั้ ตอน
ในการด�ำเนินการเพือ่ บรรลุผลในการท�ำให้สทิ ธิเป็นจริง
อย่างสมบรูณ์ อาทิ การลดอัตราการตายของทารก
ก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิด การพัฒนาสุขภาพ
ของเด็ก การปรับปรุงสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและ
อุตสาหกรรม การป้องกัน การรักษา และการควบคุมโรคระบาด ตลอดจนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่น ๆ รวมถึง
การสร้างหลักประกันการบริการทางการแพทย์ และการดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณีที่เจ็บป่วย

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

๔.๒ สิทธิด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้มขี อ้ สังเกตทัว่ ไป
(General Comment) เกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ “มาตรฐานสูงสุดที่สามารถบรรลุได้
ด้านสุขภาพ (the highest attainable standard of health)” โดยสิทธิด้านสุขภาพมิได้ถูกจ�ำกัดเป็นเพียงสิทธิในการ บทที่
รักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายอันจะส่งเสริมสภาวะการมีสุขภาพที่ดี ๔
ของประชาชน และขยายไปถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (health determinants) ซึ่งได้แก่ อาหารและโภชนาการ ที่อยู่อาศัย
การเข้าถึงน�ำ้ ดืม่ ทีส่ ะอาดและปลอดภัย และการสุขาภิบาลทีเ่ หมาะสม สภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และในมิติของสิทธิด้านสุขภาพยังประกอบด้วยเสรีภาพ (freedom) ในการควบคุมสุขภาพและ
ร่างกาย รวมถึงสิทธิตา่ ง ๆ อันพึงได้รบั (entitlements) ในการคุม้ ครองด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการให้ความหมาย
ของสิทธิดา้ นสุขภาพ (right to health) คือ สิทธิในการได้รบั บริการสาธารณสุขทีเ่ หมาะสมกับเวลา โดยครอบคลุมไปถึงปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายด้านสาธารณสุขทัง้ ในระดับชุมชน ประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยสิทธิดา้ นสุขภาพนัน้ มีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ๔ ประการ คือ ความมีอยู่ (availability) โดยรัฐมีหน้าที่
ในการจัดให้บริการอย่างเพียงพอ ตามระดับการพัฒนาประเทศของตน การเข้าถึงได้ (accessibility) โดยให้ทุกคนได้เข้าถึง
การบริการด้านสาธารณสุขโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ การยอมรับได้ (acceptability) การบริการด้านสาธารณสุขทีเ่ หมาะ
สมกับวัฒนธรรม และคุณภาพ (quality) ของการบริการด้านสาธารณสุขทีด่ แี ละมีความเหมาะสมทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัตใิ ห้ศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของคนไทยยังคงได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ประกันสิทธิในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
โดยรัฐต้องบริการอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ สิทธิในการรับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ์ และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับลงประชามติ) ได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการให้
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษา
พยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยรัฐจะต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยอาศัยเหตุความแตกต่างเรื่องสุขภาพอีกด้วย๑๖๖
๔.๒.๒ สถานการณ์ทั่วไป
สิทธิดา้ นสุขภาพเป็นสิทธิซงึ่ รัฐมีหน้าทีด่ ำ� เนินการ เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางสุขภาพให้กบั ประชาชน โดยประเทศไทย
ได้ตราพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการก�ำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข และ
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึงประกาศการใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health
Coverage: UHC) เพือ่ ให้สทิ ธิดา้ นสุขภาพสามารถบรรลุผลตามมาตรฐานสูงสุดทีเ่ ป็นไปได้ ท�ำให้ประชาชนทุกกลุม่ ทุกเพศวัย
สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ รวมถึงการลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิโดยไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination)
การเข้าถึงทางกายภาพ (physical accessibility) และการเข้าถึงได้ทางเศรษฐกิจ (economic accessibility)
คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีขอ้ สังเกตโดยสรุป (concluding
observations) เกีย่ วกับสิทธิดา้ นสุขภาพของประเทศไทยถึงข้อกังวลเกีย่ วกับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของกลุม่ คน
ที่ด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ คุณภาพของการบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชนบท การเข้าถึงการรักษา
พยาบาลของผู้ใช้ยาเสพติดในสถานพยาบาล จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และไวรัสตับอักเสบที่เพิ่มขึ้น และอันตราย
อันเกิดจากมลพิษของอุตสาหกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบทางด้านสุขภาพ ทัง้ นี้ ได้มขี อ้ เสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ลด
อุปสรรคในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของรัฐ การน�ำแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนมาสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพของ
ผู้ใช้ยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบด้านสุขภาพ
ต่อประชาชน รวมถึงก�ำกับดูแลสิ่งแวดล้อมโดยปรับปรุงสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม๑๖๗
จากรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) รอบที่ ๒ เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่ ง เป็ น การรายงานภาพรวมสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศในทุ ก ด้ า นต่ อ คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Right Council: HRC) และต่อมาในเดือน กันยายน
๒๕๕๙ รัฐบาลได้รับข้อเสนอแนะภายใต้กระบวนการ UPR ที่จะด�ำเนินการแก้ไขสถานการณ์สิทธิด้านสุขภาพ เช่น การ
ประกันสิทธิในการมีสุขภาพที่ได้มาตรฐานสูงสุดภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนที่อาศัยในเขตชนบท การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณสุข
การเสริมสร้างมาตรการการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกับส�ำหรับทุกคน โดยเฉพาะกับเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
การลดอัตราการตายของทารก รวมถึงปรับปรุงสุขภาพของมารดา เป็นต้น จากการรับข้อเสนอแนะดังกล่าว ท�ำให้หน่วยงาน
ของรัฐต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการปรับปรุงสถานการณ์สทิ ธิดา้ นสุขภาพโดยจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารในระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ซึง่ ประกอบด้วย
๑๖๖
๑๖๗

ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
United Nations Economic and Social Council E/C.12/THA/CO/1-2, 19June 201, para 29-32.
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นอกจากนี้ ภายใต้วาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The 2030 Agenda
for Sustainable Development) โดยหนึ่ ง ในเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals –SDGs) ที่เกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพ คือ
เป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ (good health and well-being) ซึ่ง
ประเทศภาคีตา่ ง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทยต้องท�ำให้บรรลุผลภายในปี ๒๕๗๓ ในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) ส�ำหรับ
เป้าประสงค์สทิ ธิดา้ นสุขภาพ เช่น การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรม
โดยเฉพาะในกลุ ่ ม ประชากรเปราะบาง เด็ ก สตรี ผู ้ พิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ การ
ลดอั ต ราการตายของทารกแรกเกิ ด การลดอั ต ราการตายจากโรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื้ อ รั ง อุ บั ติ เ หตุ และสารเคมี การหยุ ด ยั้ ง การระบาดของไวรั ส เอดส์ วั ณ โรค มาเลเรี ย และโรคติ ด ต่ อ อื่ น ๆ
การเฝ้าระวังโรคติดต่อทีเ่ กิดจากเชือ้ อุบตั ใิ หม่ การป้องกันและบ�ำบัดรักษาผูใ้ ช้ยาเสพติด และการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
ในการผลิตวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีสุขภาพส�ำหรับโรคติดต่อ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลได้ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยทีม่ งุ่ สร้างให้คนไทยเป็นผูม้ สี ขุ ภาวะทีด่ ี
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มียุทธศาสตร์ส�ำคัญในการส่งเสริม
ให้คนไทยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึง
ผลกระทบด้านสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสุขภาพของภาครัฐ รวมถึงระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ๑๖๙

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสุขภาพโดยให้กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดนโยบายในการน�ำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงาน รวมถึงการบูรณการฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องการขับเคลือ่ นสิทธิอนามัยเจริญพันธุโ์ ดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ เพือ่ ให้ประชาชนทุกกลุม่ วัยเข้าถึงสิทธิดา้ นอนามัยเจริญพันธุไ์ ด้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม
การลดอัตราการตายของทารกและปรับปรุงสุขภาพของมารดา การลดอันตรายจากการใช้ยาของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด และ
การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบ โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น๑๖๘

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ส�ำคัญในการใช้วางกรอบและแนวทางการ บทที่
ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ และได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำธรรมนูญว่าด้วยระบบ ๔
สุขภาพแห่งชาติและมีการทบทวนธรรมนูญฯ อย่างน้อยทุกห้าปี โดยน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการจัดท�ำธรรมนูญฯ โดยรัฐบาลมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพซึ่งเป็น
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของทุกคน โดยการจัดระบบบริการสุขภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมตามความจ�ำเป็นกับประชาชนทุกกลุม่
เพศวัย เช่น การมีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มให้ภาค
เอกชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้แก่ ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ส�ำนักงบประมาณ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓๑๗๐
จาก แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และค�ำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ ๒, งานเดิม.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีผลบังคับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (หน้า ๖๓ - ๖๔ และหน้า ๖๕ – ๗๔)
จาก คมส.ไฟเขียวคณะกรรมการระดับชาติ ร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก
https://www.nationalhealth.or.th/taxonomy/term/322
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
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ประชาชนวัยแรงงานอีกจ�ำนวน ๑๓.๖ ล้านคน
สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพผ่านระบบประกันสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วย ผูป้ ระกันตนภาคบังคับตามกฎหมาย ๑๐ ล้านคน
และภาคสมัครใจ ๓.๖ ล้านคน การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพใน
ระบบประกันสังคม มีสถานพยาบาลจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒,๕๖๕ แห่ง ทัว่
ประเทศ ประกอบด้วย สถานพยาบาลหลักของรัฐ ๑๕๘ แห่ง สถาน
พยาบาลหลักของเอกชน ๘๒ แห่ง และสถานพยาบาลเครือ
ข่าย ๒,๓๒๕ แห่ง โดยมีผปู้ ระกันตนใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาล
คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของผูม้ สี ทิ ธิทงั้ หมด และเข้ารับการรักษาพยาบาลรวมทัง้ สิน้ ๓๓.๑ ล้านครัง้ /ปี คิดเป็นอัตราการใช้บริการ
๒.๔ ครัง้ /คน/ปี นอกจากสิทธิในการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยทั่วไป กรณีฉุกเฉิน และกรณีอุบัติเหตุแล้ว ผู้ประกันตนยังมี
สิทธิได้รบั ค่าใช้จา่ ยเป็นเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นในกรณีได้รบั ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ และกรณีคลอดบุตรมี
สิทธิทไี่ ม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ในวงเงินครัง้ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท อีกด้วย๑๗๑ แต่การเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาพผ่านระบบประกันสังคมนัน้
ผูป้ ระกันตนต้องจ่ายเงินสมทบและไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม
กลับพบว่ารัฐได้ค้างจ่ายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมเป็นจ�ำนวนกว่า ๖๕,๐๐๐ ล้าน นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา๑๗๒
นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการและครอบครัวอีกจ�ำนวนกว่า ๖ ล้านคนเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขผ่านระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาล โดยรัฐได้จัดสรรงบประมาณในการให้สวัสดิการกับข้าราชการ ๖๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในปี ๒๕๕๙
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รายงานว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนีก้ ว่า ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท และภายใต้งบประมาณ
ที่มีอัตราคงที่ทุกปีประกอบกับค่าใช้จ่ายจริงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ท�ำให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต้องศึกษา
รูปแบบการบริการสวัสดิการข้าราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่กระทบสิทธิและสวัสดิการที่เคยได้รับเดิม ๑๗๓
นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ
ในกรณีฉุกเฉิน และกรณีอุบัติเหตุ ผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายรักษาดีทุกสิทธิ (Emergency Claim Online:
EMCO) โดยแจ้งเหตุผา่ นสายด่วน ๑๖๖๙ ภายใต้เงือ่ นไขอาการฉุกเฉินวิกฤต ตามทีส่ ถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุขได้กำ� หนดไว้ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยกับผูป้ ว่ ยใน ๗๒ ชัว่ โมงแรกในโรงพยาบาลของรัฐหรือของเอกชน รวมถึงจะน�ำส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เมื่อพ้นวิกฤต หรืออยู่จนครบ ๗๒ ชั่วโมง โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จะเป็นคนกลางในการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมระบบ EMCO เรียกเก็บเงินคืนจากกองทุนตามสิทธิของผูป้ ว่ ยในภายหลัง๑๗๔
ทั้งนี้ ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และ
เยียวยา การเข้าร่วมระบบ EMCO ของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นภาคธุรกิจควรต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบในการเคารพ
สิทธิด้านสุขภาพซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง
จากสถานการณ์ด้านสิทธิสุขภาพ พบว่า มีความแตกต่างกันในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ
ทั้งสามระบบ อาทิ การเข้าถึงบริการของสถานพยาบาลของรัฐ ผู้มีสิทธิตามระบบสวัสดิการข้าราชการสามารถใช้บริการ
สถานพยาบาลของรัฐได้ทกุ แห่ง ในขณะทีผ่ มู้ สี ทิ ธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผูป้ ระกันตนตามระบบประกันสังคม
เข้าถึงสถานพยาบาลทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้เท่านัน้ ระบบการเบิกจ่าย ระบบสวัสดิการข้าราชการเป็นระบบการเบิกจ่ายแบบปลายเปิด
หรือจ่ายตามบริการ (fee-for-service) ในขณะทีร่ ะบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประกันสังคมเป็นการจ่ายเงินแก่ผมู้ สี ทิ ธิ
แบบเหมาจ่ายต่อหัว มีความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงได้ทางเศรษฐกิจ (economic accessibility) ซึง่ เห็นได้จาก อัตราค่ารักษาพยาบาล
จาก พ.ร.บ.ประกันสังคมใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ๒๐ ต.ค.นี้ , ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://bkpho.moph.go.th/bungkanpho/index.php?page=article-view-detail&id=26
จาก รัฐค้างจ่ายเงินสมทบ ๖๕,๐๐๐ ล้าน ชี้สมาชิก สปส.เสียโอกาสการลงทุน, โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/
iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000074396
๑๗๓
จาก คลังเตรียมจัดแพคเกจคุมเบิกค่ารักษา “ข้าราชการ” ดึงบริษัทประกันบริหารงบ ๖ หมื่นล้าน-ยันไม่กระทบสิทธิเดิม,๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://thaipublica.
org/2016/09/medical-welfare-officials-1/
๑๗๔
จาก สพฉ.ยันฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษา รพ.ใกล้สุด รพ.ไม่เก็บเงินจากผู้ป่วย, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2016/05/12140
๑๗๑
๑๗๒
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เฉลี่ยต่อหัวของระบบสวัสดิการข้าราชการเฉลี่ยสูงถึง ๔.๕ เท่า เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยต่อหัวของระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและระบบประกันสังคม และกฎหมายก�ำหนดให้ผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
จึงจะเกิดสิทธิ ในขณะที่ไม่พบกฎหมายดังกล่าวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบสวัสดิการข้าราชการ๑๗๕
ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุน�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ รวมถึง
อาจกลายเป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งสถานะทางเศรษฐกิจได้ ดังนัน้ นักวิชาการได้พยายามทีจ่ ะเสนอกลไกกลางให้กบั รัฐ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งสามระบบ โดยเสนอยกร่างพระราชบัญญัติ
สร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พ.ศ. …. เพื่อก�ำหนดแนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยมีกลไกกลางมาร่วมกันก�ำหนดสิทธิประโยชน์กลางเพือ่ ให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขทัง้ สามระบบมีความเท่าเทียมกัน๑๗๖

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ในประเด็นเรือ่ งคุณภาพในการบริการสาธารณสุขของรัฐนัน้ พบว่า มีเพียงร้อยละ ๔๖.๒๘ ของหน่วยบริการรับส่งต่อ
เป็นโรงพยาบาลทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโดยใช้กระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)
จากโรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจ�ำนวน ๑,๐๖๑ แห่ง นอกจากนี้ จากผลการประเมินหน่วยบริการ
ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า มีหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ระดับประจ�ำ และระดับรับส่งต่อ ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๘, ๖๕.๗๕ และ ๘.๒๔ ตามล�ำดับ และการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข พบว่า โรงพยาบาล
ของรัฐมีสัดส่วนจ�ำนวนเตียง คิดเป็น ๑.๙ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน และหากเมื่อรวมกับจ�ำนวนเตียงในสถานพยาบาล
ของเอกชน จะมีสดั ส่วนเตียง ๒.๔ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ และเมือ่ หากเปรียบเทียบกับสัดส่วนจ�ำนวนเตียงของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
อาทิ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีสัดส่วนเตียง ๗.๙ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ประเทศไทยมีค่าต�่ำกว่าถึงสามเท่า และยังพบว่า จ�ำนวน
แพทย์ที่มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการโดยรวมของประเทศซึ่งควรมีแพทย์ ๑ คน ต่อจ�ำนวนประชากร ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐ คน โดยข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในปี ๒๕๕๗ รายงานว่า ประเทศไทยมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๒,๑๒๕ คน
กรุงเทพมหานคร มีสดั ส่วนแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๗๒๒ คนและสูงกว่าสัดส่วนในภูมภิ าคอืน่ ๆ เช่น ภาคเหนือ แพทย์ ๑ คน
ต่อประชากร ๑,๙๖๘ คน ภาคกลาง แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๒,๕๖๕ คน ภาคใต้ แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๒,๖๑๙ คน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๓,๔๙๑ คน๑๗๗ และถึงแม้วา่ ร้อยละ ๕๗ ของแพทย์ทมี่ อี ยูเ่ ป็นแพทย์ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข แต่ตอ้ งให้บริการร้อยละ ๘๐ ของประชากรทัง้ หมด ในขณะทีแ่ พทย์รอ้ ยละ ๒๑ ท�ำงานในโรงพยาบาลเอกชน
ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพที่ยั่งยืนนั้น ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่สิทธิของผู้ป่วย
เท่านั้น แต่ต้องให้ความส�ำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขอีกด้วย โดยต้องพิจารณาอัตราการคงอยู่
ของบุคคลด้วยระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม๑๗๘ โดยทีผ่ า่ นมา มีแพทย์เฉลีย่ ปีละ ๕๐๐ คน ออกจากโรงพยาบาลของ บทที่
รัฐไปสูโ่ รงพยาบาลเอกชน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการขยายตัวอย่างกว้างขวางของโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเจริญ ๔
ทางเศรษฐกิจ โดยในปี ๒๕๕๖ มีโรงพยาบาลเอกชน ๓๕๓ แห่งทัว่ ประเทศ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลเอกชน
๑๐๗ แห่ง๑๗๙ ซึง่ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้สำ� รวจค่าตอบแทนของแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนเมือ่ ปี ๒๕๕๔ พบว่า แพทย์ทวั่ ไป
มีอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดที่ ๑๐๘,๓๕๐ บาท และแพทย์เฉพาะทางมีอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดที่
๑๖๙,๔๘๓ บาท๑๘๐
สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง จากการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข เสนอให้รัฐบาลก�ำหนดนโยบายสาธารณะที่ชัดเจนส�ำหรับประชากรกลุ่มชายชอบ เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ
กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ผู้ใช้ยาเสพติด เป็นต้น กลุ่มประชากรซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น
ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ และประชากรซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น และกลุ่มประชากรซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

จาก คลังเตรียมจัดแพคเกจคุมเบิกค่ารักษา “ข้าราชการ” ดึงบริษัทประกันบริหารงบ ๖ หมื่นล้าน-ยันไม่กระทบสิทธิเดิม, งานเดิม.
จาก เสนอ’กลไกกลาง’ลดเหลื่อมล�้ำ ๓ กองทุนสุขภาพภาครัฐ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/217573
จาก ระบบฐาน ข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://communeinfo.com/paper/14
จาก ครม.ไฟเขียวแก้ ก.ม.คุ้มครองแรงงาน, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.prachatai.org/journal/2016/16/06/6675
จาก แพทย์ล้น-แพทย์ขาดแคลน, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://publichealthonline.wordpress.com/2016/01/28/แพทย์ล้น-แพทย์ขาดแคลน
สรุปข้อมูลเบื้องต้นการส�ำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน ปี ๒๕๕๔, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ แหล่งอ้างอิง https://www.m- article_attach/12006/16270.pdf
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ถูกทอดทิ้ง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช
ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น โดยพิจารณาถึงความ
ต้ อ งการเพื่ อ จั ด ระบบบริ ก ารที่ เ หมาะสมอั น เป็ น แนวทาง
การพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดความยัง่ ยืน
มากยิ่งขึ้น และการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข
ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ท�ำให้ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการลดอัตราการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากมารดาสู่ลูกเหลือต�่ำกว่าร้อยละ ๒
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และจัดท�ำร่างแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ผ่านสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๗ ว่า อัตราการตั้งครรภ์
จะไม่เกิน ๒๕.๖ คน ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน๑๘๑ โดยที่ผ่านมา มีคลินิกวัยรุ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน ๔๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของโรงพยาบาลทีส่ งั กัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมดที่ให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธ์ และคาดว่าในปี ๒๕๖๐ จะสามารถจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขได้ครบทุกแห่งทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี ๒๕๕๙
อัตราการตั้งครรภ์ของ กลุ่มวัยรุ่นไทยอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี คือ ๔๓.๘ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนในวัยเดียวกัน ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยอัตราการตั้งครรภ์ และคลอดบุตรของวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคือ ๓๕ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน
ในวัยเดียวกัน (UNFPA State of World Population)๑๘๒
นอกจากนี้ การดูแลด้านสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานในกลุม่ เด็กนักเรียนไร้สญ
ั ชาติ และไม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎร
และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้สทิ ธิ (คืนสิทธิ) ขัน้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขให้คนกลุม่ ดังกล่าวจ�ำนวน
๕๕๒,๔๙๓ คน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐๑๘๓ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๕๘ คืนสิทธิให้กับนักเรียนไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๖๗,๔๓๓ คนแล้ว
และมีเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับการคืนสิทธิ ซึ่งภาคประชาสังคมได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางในการท�ำให้เข้าถึงสิทธิ
ในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบการท�ำประกันสุขภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้๑๘๔
๔.๒.๒ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๑๘๕
๒๕๕๙ โดยธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้กำ� หนดหลักการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพ
การจัดบริการสุขภาพให้เข้าถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ การป้องกัน ควบคุมและจัดการโรคติดต่อ หรือ
โรคอุบัติใหม่ อันเนื่องจากการเคลื่อนย้ายประชากรแบบไร้พรมแดน การจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงการจัดการปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือ
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการจัดการปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพอืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗
ภาคผนวก แม่วยั ใส ความท้าทายการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย
เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย เรือ่ ง การเพิม่ กลุม่ ทีม่ ปี ญั หาสถานะและสิทธิเข้าสูก่ องทุนให้สทิ ธิ (คืนสิทธิ) ขัน้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลทีม่ ปี ญั หาสถานะและสิทธิ ครัง้ ที่
๓ (น. ๑๔), โดยมูลนิธพิ ฒ
ั นาชนกลุม่ น้อยและชาติพนั ธุ์ สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ.
๑๘๔
จาก สถานการณ์-นโยบายสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ด้านสาธารณสุข ส�ำหรับ “เด็ก G”, โดย อัครวิท ระบิน, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/565262
๑๘๕
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑๑ เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
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สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

กับสถานการณ์ทจี่ ะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศในระยะเวลา ๑๐ ปี รวมถึงยังได้เพิม่ เนือ้ หาเกีย่ วกับสุขภาพจิต
สุขภาพทางปัญญา การอภิบาลระบบสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ นอกจากนี้ ยังพบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะโดยรวมของประเทศ จากข้อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ซึ่งเป็นข้อมติเกี่ยวกับการ
จัดการและการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนและเมืองเพือ่ สุขภาวะ น�ำ้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับประชาชน การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยด้วยการบูรณการอย่างมีส่วนร่วม และการสานพลังปราบยุงลายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน๑๘๖ และยังให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุขโดยเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดการด้านสุขภาพของประชาชนตามกลุม่ วัย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีประกาศระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙๑๘๗ ภายใต้ระเบียบดังกล่าวน�ำไปสู่การจัดตั้งเขตสุภาพ (health
area) เพื่อประชาชน โดยหนึ่งเขตสุขภาพจะประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดซึ่งรวมแล้วมีประชากรประมาณ ๓ - ๖ ล้านคน
รวมทัง้ สิน้ ๑๓ เขตพืน้ ที่ ครอบคลุมทัง้ ประเทศ การจัดตัง้ เขตสุขภาพและการจัดตัง้ คณะกรรมการเขตสุขภาพถือเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารและ
ใช้งบประมาณ ตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต๑๘๘ และกระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสขุ ภาพระยะ ๓ ปี
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพือ่ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพมาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ การเชือ่ มโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบข้อมูลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาบริหารจัดการระบบสุขภาพ
จะท�ำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น๑๘๙

นอกจากนี้ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีงบประมาณรายจ่ายในการด�ำเนินการ
เพิ่มขึ้นทุกปี คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการให้กองทุนฯ มีความยั่งยืน
ภายใต้ขอ้ กฎหมายของพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยทีย่ งั ไม่มขี อ้ สรุปทางกฎหมายทีช่ ดั เจน๑๙๐
เพือ่ แก้ไขปัญหาบริหารจัดการกองทุน เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศค�ำสัง่
หัวหน้า คสช. ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ ผลของค�ำสัง่ ฉบับดังกล่าว ท�ำให้เงินในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสามารถน�ำไปจ่ายให้กบั หน่วยงานอืน่ ๆ ทีท่ ำ� หน้าทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุข และ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เช่น การล้างไตผ่านทางช่องท้อง และการช่วยเหลือเงินเบือ้ งต้นแก่
ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จนกว่าจะมี บทที่
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย๑๙๑ แต่อย่างไรก็ตาม ๔
นักวิชาการมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากของกระทรวงสาธารณสุข ในการแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบประมาณเหมาจ่าย
รายหัว นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้
สะท้อนถึงสัดส่วนตัวแทนผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่เหมาะสม และควรหาแนวทางในอนาคตเพื่อบริหารกองทุน
ในกรณีที่การให้บริการสาธารณสุขมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าความสามารถของงบประมาณแผ่นดินจะรองรับได้๑๙๒
จากข้อมูลในปี ๒๕๕๙ พบว่า การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐมีการพัฒนาโดยล�ำดับ ประชากร
เกือบทั้งหมดของประเทศเข้าถึงสิทธิผ่านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามสิทธิของตนเอง ได้แก่ ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และระบบประกันสังคม รวมถึงสิทธิในการรับบริการในกรณี
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
จาก เขตสุขภาพคืออะไร ท�ำไม? เพื่อ? HSRI vs AH, โดย ฐิติมา ,๒๕๕๗, สืบค้นจาก https://www.hsri.or.th/researcher/classroom/detail/5179
http://www.innews.co.th/shownews/show?newscode=708898
https://www.isranews.org/2017-03-07-04-25-21/43840-25491.html
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙
จาก แก้ กม. ๓๐ บาท ต้องไม่ลืมเจตนารมณ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/224393

รายงานผลการประเมินสถานการณ์

117

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

อุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยไม่ต้องถูกซักถามอีกด้วย๑๙๓ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติของปี ๒๕๕๙ พบว่า ร้อยละ ๙๙.๙๑ ของ
ประชากรทัง้ ประเทศได้ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีผมู้ สี ทิ ธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิน่ ครูเอกชน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๑,
๑๗.๔๘, ๗.๓๗, ๐.๙๔ และ ๐.๑๒ ตามล�ำดับ แต่ยังพบว่า มีประชากรร้อยละ ๐.๙๑ ของประชากรที่ได้ลงทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ๑๙๔ เป็นผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ และมีประชากรร้อยละ ๐.๐๙ ของประชากรทั้งประเทศ
ทีย่ งั เข้าไม่ถงึ สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ เนือ่ งจากยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิไว้ และประชากรส่วนใหญ่กว่า ๔๘ ล้านคน
สามารถเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๘๘ ของความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรัฐได้จัดสรรเงินงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการบริการด้านสาธารณสุขร้อยละ ๖ ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ หรือเป็นเงินจ�ำนวน ๑๖๓,๑๕๒
ล้านบาท โดยคิดอัตราเหมาจ่ายเฉลี่ย ๓,๐๒๘.๙๔ บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิ๑๙๕ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราเหมาจ่ายเฉลี่ยในปี
๒๕๕๘ ที่ ๒,๘๙๕ บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงสิทธิในรับการบริการ
สาธารณสุขในหน่วยบริการประจ�ำที่ได้ลงทะเบียนแจ้งสิทธิไว้เท่านั้น เว้นแต่จะเข้ารับบริการในสถานพยาบาลอื่นได้ในกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๕๙ รายงานว่า ร้อยละ ๘๘.๒๑ ของผู้มีสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่ ร้อยละ
๔.๔๔ และ ๖.๘๗ ของผู้มีสิทธิเข้ารับบริการจากหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และจากหน่วยงานของเอกชน
ตามล�ำดับ และร้อยละ ๐.๔๙ ของผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับบริการจากหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) โดยส่วนใหญ่
หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ หน่วยบริการประจ�ำ และหน่วยบริการรับส่งตัวเป็นหน่วยบริการในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุข เพียงร้อยละ ๐.๘๒ และ ๒.๒๕ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
เป็นของเอกชนตามล�ำดับ และร้อยละ ๕.๖๘ ของหน่วยบริการประจ�ำ เป็นหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ร้อยละ ๑๘.๕๑ ของหน่วยบริการประจ�ำเป็นหน่วยบริการเอกชน ร้อยละ ๘.๑๔ ของหน่วยบริการรับส่งตัวเป็นหน่วยบริการ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ ๖.๒๐ ของหน่วยบริการรับส่งตัวเป็นหน่วยบริการเอกชน นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน ๗,๗๗๖ แห่งทั่วประเทศ ได้มีการให้บริการสาธารณสุขผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในระดับท้องถิน่ หรือระดับพืน้ ที่ ในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจ�ำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ คิดเป็นร้อยละ
๒.๕๔, ๖.๙๑ และ ๑.๒๐ ตามล�ำดับ๑๙๖
การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้จดั ท�ำร่างพระราชบัญญัติ
การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อคืนสิทธิผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพตามมาตรา ๔๑ (๔) และ(๕) ของ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพตาม
มาตรา ๔๑ (๔) และ (๕) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สามารถขอกลับเป็นผู้ประกันตนได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตกิ ารกลับเป็นผูป้ ระกันตน พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
แล้ว โดยกระทรวงแรงงาน พบว่า มีผปู้ ระกันตนตามมาตรา ๓๙ ซึง่ ได้สนิ้ สภาพตามมาตรา ๔๑ (๔) และ (๕) ของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว จ�ำนวนประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ คน๑๙๗
ด้านระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้นจนเกินวงเงิน
งบประมาณของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรปีละ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กบั ข้าราชการและครอบครัว
จ�ำนวนกว่า ๖ ล้านคน เนื่องจากค่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพงขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
๑๙๓
จาก แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) (น. ๑๘), โดย กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม,
กรุงเทพฯ: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
๑๙๔
จาก ผลการด�ำเนินงาน การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙), โดย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
สืบค้น จาก http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-about_result.aspx
๑๙๕
ผลการด�ำเนินงาน การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑๙๖
จาก ผลการด�ำเนินงาน การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙..., งานเดิม.
๑๙๗
จาก ผู้ประกันตน ม.๓๙ สิ้นสภาพ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4673
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ประชากรไทยทีก่ ำ� ลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุนนั้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ศกึ ษาแนวทางใหม่ในการบริหารงบประมาณ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจจะพิจารณาแนวทาง
การท�ำประกันสุขภาพให้กับกลุ่มข้าราชการและครอบครัว โดยรัฐจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้๑๙๘ อย่างไรก็ดี ประเด็น
ดังกล่าวยังเป็นทีโ่ ต้แย้งในกลุม่ นักวิชาการและยังไม่มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจนว่า ใช้แนวทางการท�ำประกันสุขภาพหรือไม่ โดยนักวิชาการ
กลุ่มหนึ่งยังเห็นว่ารัฐควรบริหารงบประมาณเองด้วยการพัฒนาระบบการติดตามค่าใช้จ่ายมากกว่าการเปลี่ยนระบบบริหาร
โดยให้ภาคเอกชนมาด�ำเนินการจัดการแทน๑๙๙

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ รัฐได้ด�ำเนินการลดความ
เหลื่อมล�ำ้ เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงการรับบริการ
สาธารณสุ ข ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ภายใต้ โ ครงการ
“เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” โดย
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประกันสิทธิในการ
เข้าถึงการบริการสาธารณสุข ในกรณีเหตุเจ็บป่วย
ฉุ ก เฉิ น และต่ อ มา ในเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่ มีผลท�ำให้
โรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ ของเอกชนจะต้ อ งดู แ ล
ผู้ป่วย หากเข้ากลุ่มอาการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ในช่วง ๗๒ ชั่วโมงแรก โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย๒๐๐
ต่ อ มาในเดื อ นมี น าคม ๒๕๖๐ ได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน
โดยประกาศฉบับนีใ้ ห้นำ� ประกาศของคณะกรรมการแพทย์ฉกุ เฉิน เรือ่ ง หลักเกณฑ์การประเมินเพือ่ คัดแยกระดับความฉุกเฉิน
และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้ในการก�ำหนด
กลุ่มอาการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ ในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
“เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทกุ สิทธิ” เป็นเงินจ�ำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท๒๐๑ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับบริการ บทที่
๔
สาธารณสุขภายใต้ โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพไม่เพียงแต่จะเป็นการเข้าถึงสิทธิในระบบสุขภาพ แต่ยังต้องเข้าถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ซึ่งขยายมิติการเข้าถึงไปยังสิทธิในอาหารซึ่งเชื่อมโยงกับสิทธิด้านสุขภาพได้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้รับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ….๒๐๒
เพือ่ ปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเลีย้ งทารกด้วยนมมารดาและประกันการเข้าถึงข้อมูลทีค่ รบถ้วนให้กบั มารดาในการเลือก
อาหารแก่บุตรแรกเกิด๒๐๓ การตรากฎหมายดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐในการสร้างความตระหนักให้ภาคอุสาหกรรม
ค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิด้านสุขภาพ

๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

จาก คลังเตรียมจัดแพคเกจคุมเบิกค่ารักษา “ข้าราชการ” ดึงบริษัทประกันบริหารงบ ๖ หมื่นล้าน-ยันไม่กระทบสิทธิเดิม, งานเดิม.
จาก “ประกันเอกชน” ดูแลข้าราชการ ต้องคิดให้ดี, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/scoop/252069
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
จาก ๖ อาการฉุกเฉินวิกฤติ เข้ารักษาในโรงพยาบาลฟรี ๗๒ ชม., ๒๕๖๐, สืบค้นจาก http://health.sanook.com/5937/
ร่าง พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
จาก สนช.ผ่านกฎหมายโค้ดมิลค์ ห้ามโฆษณา อาหารเสริมเด็ก ๑ ปี, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2017/04/13737
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ในส่วนของสิทธิในการเข้าถึงการบริการจิตเวช ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า กลุม่ คนยากจน กลุม่ คนมีการศึกษาต�ำ่ กลุม่ แรงงานนอกระบบ
และกลุม่ คนย้ายถิน่ ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการจิตเวชเนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่าย และผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่
มักจะเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้น้อย และกว่าร้อยละ ๘๐ ที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง มักไม่เคยเข้ารับการรักษาใด ๆ
รวมถึงนโยบายการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยทีใ่ ห้ความส�ำคัญเกีย่ วกับสุขภาพจิตยังน้อยกว่าเรือ่ ง
อื่น ๆ ท�ำให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและการพัฒนาระบบให้บริการน้อยกว่าด้านอื่น ๆ และผลการศึกษาวิจัย
ได้เสนอแนะรัฐบาลให้เพิ่มงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ผลิตจิตแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น
สนับสนุนสิ่งจูงใจให้กับจิตแพทย์ที่จบใหม่ได้ท�ำงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พัฒนารูปแบบการให้บริการโดยเชื่อมต่อการดูแล
อย่างต่อเนื่องกับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ
การรับบริการจิตเวช๒๐๔
๔.๒.๔ การประเมินสถานการณ์
สถานการณ์สทิ ธิดา้ นสุขภาพโดยภาพรวม
อาจกล่าวได้วา่ รัฐได้มนี โยบายและมาตรการต่าง ๆ
ในการประกั น สิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพ และมี ค วาม
พยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะด� ำ เนิ น การเพื่ อ
บรรลุมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ (the highest
attainable standard of health) ในการจัด
บริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข อย่ า งเพี ย งพอกั บ ความ
ต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับข้อ ๑๒
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economics, Social and Cultural Rights - ICESCR) ซึ่งในปี ๒๕๕๙ รัฐได้มีการด�ำเนินการให้เกิดความก้าวหน้า
ในสิทธิด้านสุขภาพหลายประการ อาทิ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals –SDGs) ในการมีสขุ ภาพทีด่ ใี นทุกช่วงอายุ (good health and well-being) ภายใต้วาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ที่ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติได้ร่วมกันตระหนักถึงการบรรลุผลในสิทธิด้านสุขภาพภายในปี ๒๕๗๓ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
การบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยจัดตั้งเขตสุขภาพ (health area) จ�ำนวน ๑๓ เขตครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีด้านสุขภาพระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ
การท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ รวมถึงการน�ำกระบวนการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation) มาใช้ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสิทธิ
และคุณภาพของสิทธิให้ดีขึ้นโดยล�ำดับ นอกจากนี้ รัฐยังยอมรับสิทธิด้านสุขภาพให้หมายรวมถึง ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
(health determinant) จากข้อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ และการผลักดันการตราพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิทาง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ น�ำไปสู่สิทธิในอาหารเพื่อเกิดทางเลือกอย่างเหมาะสม
๒๐๔
จาก จิตเวช ความเจ็บป่วยที่ถูกลืม วิจัยสะท้อนช่องว่างการเข้าถึง พร้อมเสนอพัฒนาระบบบริการ แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช ลดผลกระทบสังคม, โดย สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/7860
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นอกจากนี้ รัฐควรพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังในระยะยาว โดยปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งในทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ เพือ่ ให้เกิดสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน และควรจัดให้มกี าร
บริการสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตอย่างเพียงพอกับความต้องการ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพจิต ถึงแม้ว่ารัฐจะมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกันสิทธิด้านสุขภาพ แต่รัฐ
คงเผชิญกับสิง่ ท้าทายในการด�ำเนินการเพือ่ ให้คมุ้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การคืนสิทธิ (ให้สทิ ธิ) ขัน้ พืน้ ฐาน
ด้านสาธารณสุขกับกลุ่มเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ และไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนที่อาศัยในเขตชนบท กลุ่มเด็กวัยรุ่น และผู้ใช้ยาเสพติด
การจัดการลดความเหลื่อมล�้ำในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้ง ๓ ระบบ ให้มีการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนา
คุณภาพของระบบสุขภาพที่มิได้จ�ำกัดเพียงการให้บริการสาธารณสุขเท่านั้น แต่ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้
การบรรลุมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ในสิทธิด้านสุขภาพต้องอาศัยเจตนารมณ์และการด�ำเนินการอย่างมุ่งมั่นของรัฐ เป็นต้น

๔.๓ สิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน๒๐๕

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ประกันสิทธิในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของรัฐให้กับประชากรกว่าร้อยละ ๙๙ ของประชากรทั้งหมด
ของประเทศ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC)

๔.๓.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สั ง คม และวั ฒ นธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)
ซึ่ ง ประเทศไทยเป็ น ภาคี แ ละมี พั น ธกรณี ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ได้ประกันสิทธิในการประกอบอาชีพและการท�ำงาน ไว้ในข้อ ๖ - ๘
ได้แก่ (๑) สิทธิในการท�ำงาน ซึง่ รวมถึงสิทธิของทุกคนทีจ่ ะมีโอกาสทีจ่ ะ
หาเลีย้ งชีพโดยงานซึง่ ตนเลือกหรือรับอย่างเสรี และจะด�ำเนินขัน้ ตอน
ทีเ่ หมาะสมในการปกป้องสิทธินี้ (๒) สิทธิในการได้รบั เงือ่ นไข
บทที่
๔
การท�ำงานทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม ได้แก่ ค่าตอบแทนขัน้ ต�ำ่ ทีใ่ ห้แก่
ผู้ท�ำงาน๒๐๖ สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามก้าวหน้า
ในการท�ำงานของตนในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาใด นอกจากเรื่องอาวุโสและความสามารถ และการพักผ่อน
เวลาว่างและข้อจ�ำกัดทีส่ มเหตุสมผลในเรือ่ งเวลาท�ำงานและวันหยุดเป็นครัง้ คราว โดยได้รบั ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทน
ส�ำหรับวันหยุดทางการ (๓) สิทธิทจี่ ะก่อตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน อาทิ สิทธิของทุกคนทีจ่ ะก่อตัง้ สหภาพแรงงานและเข้าร่วม
สหภาพแรงงานตามทีต่ นเลือก เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทัง้ นี้ โดยขึน้ อยูก่ บั หลักเกณฑ์
ขององค์การทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ห้ามจ�ำกัด การใช้สทิ ธินี้ นอกจากทีไ่ ด้กำ� หนดโดยกฎหมายและทีจ่ ำ� เป็นในสังคมประชาธิปไตย
เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
สิทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใช้สิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้น
ในที่นี้จะเน้นไปที่สภาพปัญหาแรงงานทั่วไป ส่วนแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มที่อยู่ในความห่วงกังวลเฉพาะ โปรดดูหัวข้อ ๖.๗
ประกอบด้วย (๑) ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรมและค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกันส�ำหรับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่ากัน โดยปราศจากความแตกต่างในเรือ่ งใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ สตรีจะได้รับ
ประกันสภาพการท�ำงานที่ไม่ด้อยกว่าบุรุษ โดยได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันส�ำหรับงานที่เท่าเทียมกัน (๒) ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมส�ำหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้
๒๐๕
๒๐๖
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ประเทศไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มก่ อ ตั้ ง องค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการท�ำงาน (ILO Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work) ก�ำหนดให้
ประเทศสมาชิ ก เคารพและปฏิ บั ติ ต ามสิ ท ธิ ใ นการท� ำ งาน
ขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั้งหมด ๔ ประเด็น คือ (๑) เสรีภาพ
ในการสมาคมและการรับรองที่มีผลจริงส�ำหรับสิทธิในการ
ต่อรองรวม (๒) การขจัดการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
(๓) การยกเลิกอย่างได้ผลต่อการใช้แรงงานเด็ก และ (๔) การขจัด
๒๐๗
การเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและประกอบอาชีพ ซึง่ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา ILO จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ ได้แก่ (๑)
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ�ำสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม ค.ศ. ๑๙๒๑ (๒) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๙ ว่าด้วย
การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันในเรือ่ งค่าทดแทนส�ำหรับคนงานชาติในบังคับ และคนต่างชาติ ค.ศ. ๑๙๒๕ (๓) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๒๙
ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (๔) อนุสัญญาฉบับที่ ๘๐ ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา
ค.ศ. ๑๙๔๖ (๕) อนุสัญญาฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วยการจัดตั้งบริการจัดหางาน ค.ศ. ๑๙๔๘ (๖) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย
ค่าตอบแทนที่เท่ากัน ค.ศ. ๑๙๕๑ (๗) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๔ ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิด
สัญญาจ้าง ค.ศ. ๑๙๕๕ (๘) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๕๗ (๙) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๖
ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ (๑๐) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๒ ว่าด้วยนโยบายการท�ำงาน ค.ศ. ๑๙๖๔
(๑๑) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วยน�้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ ค.ศ. ๑๙๖๗ (๑๒) อนุสัญญาฉบับที่
๑๓๘ ว่าด้วยอายุขนั้ ต�ำ่ ทีอ่ นุญาตให้จา้ งงานได้ ค.ศ. ๑๙๗๓ (๑๓) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๕๙ ว่าด้วยการฟืน้ ฟูดา้ นการฝึกอาชีพและ
การจ้างงาน (คนพิการ) ค.ศ. ๑๙๘๓ (๑๔) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙๒๐๘
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของบรรดาชนชาวไทยไว้ตามบทบัญญัติมาตรา ๔ โดยประกันว่า บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยมีอยูแ่ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากนี้ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่าน
การลงประชามติ เมือ่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มบี ทบัญญัตทิ มี่ สี าระเกีย่ วกับสิทธิในการท�ำงานในส่วนของการรับรองเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพอย่างชัดเจนในมาตรา ๔๐ กล่าวคือ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การตรากฎหมายต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัต๒๐๙
ิ
๔.๓.๒ สถานการณ์ทั่วไป
จากข้อมูลการส�ำรวจแรงงานของประเทศไทย (เฉพาะที่ถูกกฎหมาย) ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี ๒๕๕๗
มีผู้มีงานท�ำ ๓๘.๔ ล้านคน จ�ำแนกเป็นแรงงานในระบบ ๑๖.๓ ล้านคน และแรงงานนอกระบบ ๒๒.๑ ล้านคน ปี ๒๕๕๘ มี
ผู้มีงานท�ำ ๓๘.๓ ล้านคน จ�ำแนกเป็นแรงงานในระบบ ๑๖.๙ ล้านคน และแรงงานนอกระบบ ๒๑.๔ ล้านคน และปี ๒๕๕๙
มีผู้มีงานท�ำ ๓๘.๓ ล้านคน จ�ำแนกเป็นแรงงานในระบบ ๑๗.๐ ล้านคน และแรงงานนอกระบบ ๒๑.๓ ล้านคน ตามล�ำดับ๒๑๐
ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี ๒๕๕๙ แรงงานนอกระบบมีจ�ำนวน ๒๑.๓ ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมร้อยละ ๕๔.๘ รองลงมาเป็นแรงงานในภาคการค้าและบริการร้อยละ ๓๔.๐ และภาคการผลิตร้อยละ ๑๑.๒
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแรงงานนอกระบบช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ พบว่า ในช่วงปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ แรงงานนอก
จาก สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย, สืบค้นจาก http://www.unionesso.org/
ปัจจุบนั เป็นภาคี ๑๕ ฉบับ โดยอนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๐๙
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๒๑๐
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท�ำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�ำงาน
๒๐๗
๒๐๘
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ระบบเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มลดลงจนถึงปี ๒๕๕๙ จากแนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันผู้ท�ำงานในตลาดแรงงานให้
เข้าสู่ระบบ รายละเอียดตามตารางที่ ๒ และแผนภาพที่ ๑
ตารางที่ ๒

จ�ำนวนผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

จำ�นวนแรงงาน

เป็นผู้มีงานทำ�
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

หน่วย : ล้านคน

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๓๘.๔
๑๖.๓
๒๒.๑

๓๘.๓
๑๖.๙
๒๑.๔

๓๘.๓
๑๗.๐
๒๑.๓

ทีม่ า : ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

รอยละ
๗๐.๐
๖๒.๖
๓๕.๐

๖๔.๓

๖๒.๗

๓๗.๓

๓๗.๔

๓๕.๗
แรงงานในระบบ

๐.๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕๗.๖

๕๕.๙

๕๕.๖

๔๒.๔

๔๔.๑

๔๔.๔

แรงงานนอกระบบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

พ.ศ.

ทีม่ า : ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

บทที่

๔

คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้มขี อ้ สังเกตเชิงสรุป
ต่อรายงานการปฏิบตั งิ านฉบับที่ ๑ และ ๒ ของประเทศไทย ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(E/C.๑๒/THA/CO/๑-๒) ในการประชุมครัง้ ที่ ๒๘ – ๓๐๒๑๑ ระหว่าง วันที่ ๔ – ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ซึง่ ได้รบั รองรายงานในการ
ประชุมสมัยที่ ๕๐ เมือ่ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ โดยได้แสดงถึงความกังวลต่อสถานการณ์ดา้ นสิทธิแรงงานในประเทศไทย กล่าวคือ
เรือ่ งสภาพการท�ำงานและหลักประกันสังคมของคนท�ำงานบางกลุม่ เช่น คนงานนอกระบบ คนท�ำงานบ้าน คนงานเหมาช่วง เป็นต้น
อาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการท�ำงานอย่างเต็มที่ และได้รบั การคุม้ ครองทัง้ ด้านกฎหมายและสังคม รวมไปถึงช่องว่างทางกฎหมาย
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูห้ ญิง การใช้แรงงานบังคับ ซึง่ ยังเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่

๒๑๑

E/C.12/2015/SR.28, 29 และ 30)
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ทีก่ ำ� หนดโดยรัฐไม่สามารถประกันให้แรงงานและครอบครัวมีสภาพการ
ด�ำรงชีวติ อย่างเหมาะสมได้ และช่องว่างของค่าจ้าง ความแตกต่างด้าน
ค่าจ้างทีย่ งั เกิดขึน้ ระหว่างแรงงานชายและหญิง สิทธิดา้ นสหภาพแรงงาน
ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ก ่ อ ตั้ ง สหภาพแรงงาน สิ ท ธิ ใ นการนั ด หยุ ด งาน
ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมทัง้ พนักงานของรัฐ
ซึง่ จะไม่มสี ทิ ธิในการนัดหยุดงาน
รัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอแนะจากการประชุมทบทวน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนการ Universal
Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เมือ่ วันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากประเทศต่าง ๆ เพื่อด�ำเนินการส่ง
เสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ นการท�ำงานให้ได้มาตรฐาน อาทิ การลด
ช่องว่างทางรายได้ในสังคม การขยายการเข้าถึงสิทธิในการรักษา
พยาบาล การประกันสังคม และค่าแรงขั้นต�่ำ โดยไม่แบ่งแยก
ชาติพนั ธุห์ รืออุปสรรคทางภาษา การปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย
ในภาคประมง การปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ รวมถึงการมีมาตรการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของชาวนาและคนที่ท�ำงานในชนบท นอกจากนี้ ยังได้ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจ (Pledge) ต่อที่ประชุม UPR ในการ
ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง และการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว
ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของแรงงานของไทย ปรากฏดังนี้
๑) การท�ำงานและมีเงื่อนไขการท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม
ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน๒๑๒ พบว่า มีอตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัยในการท�ำงานในปี ๒๕๕๘
ร้อยละ ๗.๗๙ และ ปี ๒๕๕๙ ลดลงเหลือร้อยละ ๖.๔๔ โดยอุตสาหกรรมทีม่ อี ตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ๕ อันดับแรก คือ (๑) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (๒) อุตสาหกรรมการท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน (๓) อุตสาหกรรม
การผลิต (๔) อุตสาหกรรมการขนส่ง สถานทีเ่ ก็บกักสินค้า และการคมนาคม และ (๕) อุตสาหกรรมการขนส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้สว่ นบุคคล และของใช้ในครัวเรือน
จากรายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง มาตรฐานสากลในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ การเคารพสิทธิมนุษยชน ระบุวา่ ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยในโรงงาน ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการทีบ่ ริษทั ไม่ให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมแก่ลกู จ้าง หรือการมอบหมายงาน
ทีล่ กู จ้างไม่มคี วามเชีย่ วชาญ จึงส่งผลให้ลกู จ้างได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุในการท�ำงาน ตัง้ แต่การได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย พิการ
ไปจนถึงเสียชีวติ อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างมักเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดของตนเอง และตัดสินใจลาออกจากงาน ทัง้ ทีน่ ายจ้างมีสว่ น
ต้องรับผิดชอบ
๒) สิทธิในการรวมตัวและเสรีภาพในการสมาคม
การมีเสรีภาพในการสมาคมและการรับรองทีม่ ผี ลจริง ส�ำหรับสิทธิในการต่อรองเป็นหนึง่ ในหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในการท�ำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทีก่ ำ� หนดให้ประเทศสมาชิกเคารพและ
ปฏิบตั ติ าม อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สตั ยาบันอนุสญั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจา
๒๑๒

จาก สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี ๒๕๕๙, โดยกระทรวงแรงงาน, (๕)๕ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙).
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ทัง้ นี้ กระทรวงแรงงานระบุวา่ มีจำ� นวนองค์การด้านแรงงาน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทัง้ สิน้ ๑,๘๑๔ แห่ง จากสถานประกอบการ
ทัง้ หมด ๓๖๔,๐๘๑ แห่ง จ�ำแนกเป็นองค์การนายจ้างทัง้ สิน้ ๓๓๔ แห่ง
และองค์การลูกจ้าง ๑,๔๘๐ แห่ง โดยมีอัตราสหภาพแรงงานต่อ
สถานประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง อยูท่ ี่ ๓๙๖.๓๔ ลดลงจากปีทแี่ ล้ว
อยูท่ ี่ ๔๓๒.๐๑ อัตราสหพันธ์แรงงานต่อสหภาพแรงงานทัง้ หมดอยูท่ ี่
ร้อยละ ๑.๕๒ เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาเล็กน้อยอยูท่ ี่ ร้อยละ ๑.๓๒ และ
อัตราการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานต่อจ�ำนวนลูกจ้างทัง้ หมดอยูท่ ี่
ร้อยละ ๖.๙๙ ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา อยูท่ รี่ อ้ ยละ ๗.๔๗
๓) การได้รบั สวัสดิการและประกันสังคม
ข้อมูลจากส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่า ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ มีจำ� นวนผูป้ ระกันตน ตามมาตรา ๓๓๒๑๔
มาตรา ๓๙๒๑๕ และมาตรา ๔๐๒๑๖ รวมทัง้ สิน้ ๑๓.๖๒ ล้านคน ๑๓.๗๙ ล้านคน และ ๑๔.๐๓ ล้านคน ตามล�ำดับ เห็นได้วา่ จ�ำนวน
ก�ำลังแรงงานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคุม้ ครองในระบบประกันสังคมมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี อย่างไรก็ตาม แม้อตั ราแรงงานทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตน
(คิดจากจ�ำนวนผูป้ ระกันตนของกองทุน ประกันสังคมตามมาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐) ต่อจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำ๒๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๕
ขยายตัวจากปีทแี่ ล้วร้อยละ ๒.๗๐ แต่กย็ งั มีแรงงานทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคมไม่ถงึ ร้อยละ ๕๐ ของผูม้ งี านท�ำในประเทศไทย๒๑๘

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่ ถือเป็น ๒ ใน ๘ อนุสญั ญาหลัก๒๑๓ ซึง่ เรือ่ งนี้
กระทรวงแรงงานได้จดั ให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นถึงผลกระทบ ข้อดี
ข้อเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสาระส�ำคัญก่อนน�ำเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี

๔) ข้อเรียกร้องด้านแรงงาน
องค์กรด้านแรงงานได้มคี วามพยายามเรียกร้องสิทธิดา้ นแรงงานต่อรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวันแรงงานแห่งชาติ
โดยตัง้ แต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ มีขอ้ เรียกร้องร่วมทีอ่ งค์กรด้านแรงงานต้องการให้รฐั บาลเข้าแก้ไขปัญหาของผูใ้ ช้แรงงาน ได้แก่ (๑) การให้
รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง บทที่
(๒) ให้มกี ารปฏิรปู ส�ำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นองค์กรอิสระ แก้ไขกฎกระทรวงเกีย่ วกับบัตรรับรองสิทธิรกั ษาพยาบาล ๔
ใบเดียวใช้ได้ทุกโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม (๓) เร่งด�ำเนินการร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับแก้ไข
เพิม่ เติมของผูใ้ ช้แรงงาน เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร (๔) ตรากฎหมายตัง้ กองทุนประกันความเสีย่ งให้กับ
ลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบกิจการ เลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการท�ำงาน (๕) ยกเว้น
การเก็บภาษีเงินได้กรณีคา่ ชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชนและเงินตอบแทนความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินได้อนื่ ๆ
ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของลูกจ้าง (๖) ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ และยุตินโยบายการแปรรูป
หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชนหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ (๗) ตราพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บเงินสะสมและ
เงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามบทบัญญัติว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ ในหมวด ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสญ
ั ญาทีเ่ ป็นกรอบมาตรฐานแรงงานและเป็นอนุสญ
ั ญาพืน้ ฐาน ๓ ฉบับ ได้แก่ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ)
๒๑๔
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ได้แก่ ผู้ประกันตนภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓.
๒๑๕
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ จ่ายเงินสมทบมาแล้วตามที่กฎหมายก�ำหนด ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓
แล้วมาแสดงความจ�ำนงโดยสมัครใจขอเป็นผู้ประกันตนต่อไป
๒๑๖
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๙
และมาแสดงความจ�ำนงสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
๒๑๗
อ้างอิงจ�ำนวนผู้มีงานท�ำจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
๒๑๘
จาก สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี ๒๕๕๙, เล่มเดิม.
๒๑๓
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คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๖๓) (๘) ให้รฐั บาลยกสถานะส�ำนักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน
และ (๙) ให้รัฐบาลประกาศรับรองคณะท�ำงานติดตามและประสานงานข้อเรียกร้องวันแรงงานแรงชาติของแต่ละปี
๕) แรงงานนอกระบบ๒๑๙
ที่ผ่านมารัฐได้มีแนวนโยบายหลัก ๆ ในการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบในการลดปัญหาความไม่มั่นคงด้านปัจจัยพื้นฐาน และ
ความไม่ มั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ กั บ แรงงานนอกระบบ ได้ แ ก่
นโยบายการประกันรายได้หรือค่าจ้างขั้นต�่ำ นโยบายสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า นโยบายการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อลดภาระการกู้ยืมเงิน
นอกระบบ นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายการขยายสิทธิประโยชน์
ทดแทนประกันสังคม มาตรา ๔๐ นโยบายการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผสู้ งู อายุ๒๒๐ รวมถึงการก�ำหนดให้มยี ทุ ธศาสตร์
เพื่อการจัดการแรงงานนอกระบบส�ำหรับแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
งานด้านแรงงานนอกระบบของภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน๒๒๑ ระบุว่า สภาพปัญหาแรงงานนอกระบบที่ส�ำคัญ อาทิ การมีเงื่อนไข
การจ้างงาน การได้รบั ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นธรรม ไม่แน่นอน งานทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งและไม่สม�ำ่ เสมอ การไม่ได้รบั การคุม้ ครองจากกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน ปัญหาสุขภาพและสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย ซึง่ สอดคล้องกับผลการส�ำรวจแรงงานนอกระบบต่อปัญหาต่าง ๆ
จากการท�ำงานของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติทรี่ ะบุวา่ ปัญหาทีแ่ รงงานนอกระบบต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากทีส่ ดุ คือ ปัญหาค่าตอบแทน
ร้อยละ ๕๒.๘ ปัญหาการท�ำงานหนัก ร้อยละ ๑๗.๑ ปัญหางานทีท่ ำ� ไม่ได้รบั การจ้างอย่างต่อเนือ่ ง ร้อยละ ๑๖.๖ ทีเ่ หลือเป็นอืน่ ๆ
เช่น ไม่มสี วัสดิการ ไม่มวี นั หยุด ท�ำงานไม่ตรงเวลาปกติ ชัว่ โมงท�ำงานมากเกินไป และลาพักผ่อนไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังระบุวา่
ในปี ๒๕๕๙ อัตราแรงงานนอกระบบทีม่ หี ลักประกันทางสังคมร้อยละ ๑๐.๕๓ ซึง่ มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงขยายตัวจากปีทแี่ ล้ว
ร้อยละ ๒.๔๓
๔.๓.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
๑) การด�ำเนินการที่ส�ำคัญของรัฐ
รัฐบาลได้ดำ� เนินการเพือ่ ให้การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของแรงงานไทยมีมากขึน้ หลายประการ อาทิ
รัฐบาลได้ให้สตั ยาบันในอนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑)
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ค.ศ. ๒๐๐๖๒๒๒ โดยอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ เป็นหนึง่ ในตราสารทีส่ ำ� คัญของ ILO ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน
มีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกทีเ่ ป็นภาคีตอ้ งก�ำหนดนโยบายเพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ รวมทัง้ ออกแบบ
พัฒนา และน�ำระบบเพีอ่ ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๒๓ และ (๒) อนุสญั ญาว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖๒๒๔ โดยอนุสญั ญาฉบับนีเ้ ป็นหนึง่ ในตราสารทีส่ ำ� คัญของ ILO ทีก่ ำ� หนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของการท�ำงานและ
ความเป็นอยูข่ องคนท�ำงานบนเรือทีช่ กั ธงประเทศสมาชิกทีเ่ ป็นภาคีและมีความเชือ่ มโยงกับอนุสญั ญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล อนุสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิก
ทีเ่ ป็นภาคีตอ้ งออกกฎหมายเพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานของลูกจ้าง และคนประจ�ำเรือ การคุม้ ครองสิทธิแรงงาน การจ้างงาน
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติให้นยิ ามแรงงานนอกระบบคือ ผูม้ งี านท�ำทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองหรือไม่มหี ลักประกันทางสังคมจากการท�ำงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, โดย กระทรวงแรงงานร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน.
๒๒๑
แหล่งเดิม.
๒๒๒
อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๖ ที่ไทยให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน คือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๒๓
จาก ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ.
๒๐๐๖ อย่างเป็นทางการ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/news/119/
๒๒๔
อนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๑๗ ทีไ่ ทยให้สตั ยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไปนับจากวันทีใ่ ห้สตั ยาบัน คือในวันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
๒๑๙

๒๒๐
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ในส่วนของแรงงานนอกระบบ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบและอนุมัติเห็นชอบ
ร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่าน
จากการจ้างงานนอกระบบไปสูก่ ารจ้างงานในระบบเพือ่ มุง่ สูก่ ารส่งเสริมงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าในอาเซียน โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสาร
แสดงเจตนารมณ์ของผู้น�ำอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ
ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวก ๓ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว๒๓๐
๒๒๕
จาก ไทยยืน่ สัตยาบันสารอนุสญั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖
อย่างเป็นทางการ, งานเดิม.
๒๒๖
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๒๗
ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี
๒๒๘
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎร์ธานี
๒๒๙
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
๒๓๐
ประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ คือ (๑) ส่งเสริมนโยบายการจ้างงานทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วมโดยเฉพาะในชนบท โดยการเปลีย่ นผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสูก่ ารจ้างงาน
ในระบบ (๒) สร้างและขยายการจ้างงานที่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม (๓) อ�ำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี (๔) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว และ (๕) การด�ำเนินการตาม
ร่างเอกสารฉบับนี้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย และแผนงานระดับชาติของแต่ละประเทศสมาชิก
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สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ทีเ่ ป็นธรรม การคุม้ ครองสุขภาพและสวัสดิการสังคม และสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ๒๒๕ โดยอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับสอดคล้องกับหลักการ
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า (Decent Work) และสะท้อนอยูใ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
ข้อที่ ๘ เรือ่ ง การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืนและทัว่ ถึง การมีงานท�ำอย่างมีผลิตภาพและเต็มที่
มีประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ ง อัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙๒๒๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔
อัตรา คือ วันละ ๓๐๐ บาท ๘ จังหวัด๒๒๗ วันละ ๓๐๕
บาท จ�ำนวน ๔๗ จังหวัดวันละ ๓๐๘ บาท จ�ำนวน ๑๓
จังหวัด๒๒๘ และวันละ ๓๑๐ บาท จ�ำนวน ๗ จังหวัด๒๒๙ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติ
รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ ง อัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก�ำหนด
อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ปี ๒๕๖๐ โดยเพิม่ อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ขึน้
๕ - ๑๐ บาท/วัน จ�ำนวน ๖๙ จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค และคงอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำไว้ที่ ๓๐๐ บาท/วัน จ�ำนวน ๘ จังหวัด
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
มีประกาศคณะกรรมการคุม้ ครองการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ น เรือ่ ง อัตราค่าตอบแทนในงานทีร่ บั ไปท�ำทีบ่ า้ น ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส�ำคัญ เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนของงาน
ที่รับไปทําที่บ้านในงานที่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ ส่วนอัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านในงานที่ไม่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการ
ให้เป็นไปตามที่ผ้จู ้างงานและผู้รบั งานไปทําที่บ้านตกลงกันข้อ ๔ ทั้งนี้ ต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานกําหนด และให้พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน
จัดท�ำ MOU ร่วมกับผูป้ ระกอบกิจการประมง สิง่ ทอ อ้อย/น�ำ้ ตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการน�ำมาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี (Good Labour Practices: GLP) มาใช้รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
จัดท�ำแผนปฏิรูปและพัฒนาประสิทธิภาพงานประกันสังคม โดยก�ำหนด Road Map ขั้นตอนการด�ำเนินการ
ระยะเวลา เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์แต่ละขั้นตอน

บทที่

๔

๒) ปัญหาด้านแรงงาน
ในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภาองค์การ
ลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะประธานจัดงานวันแรงงานชาติ
ปี ๒๕๕๙ ได้ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติต่อรัฐบาลทั้งสิ้น ๑๕ ข้อ
อาทิ ให้รฐั บาลรับรองอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗
และ ๙๘ เร่งปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ ปฏิรูปส�ำนักงานประกันสังคม ด�ำเนินการ
น�ำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เข้าสู่ สนช. การตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างฯ ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้าง
ภาคเอกชนฯ ตราพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บเงินสะสม และเงินสมทบ เพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างฯ สนับสนุนและ
ผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ยกระดับส�ำนักความปลอดภัยแรงงานเป็นหน่วยงานระดับกรม สนับสนุนมูลนิธพิ พิ ธิ ภัณฑ์
แรงงานไทย บังคับให้สถานประกอบการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑๒๓๑ อย่างเคร่งครัด
จัดตัง้ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานนอกระบบ จัดสรรงบประมาณดูแลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของแรงงาน จัดระบบบ�ำนาญ
๒๓๒
พื้นฐาน และแต่งตั้งคณะท�ำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี ๒๕๕๙
องค์กรต่างประเทศ ๒๗ องค์กร๒๓๓ ได้มจี ดหมายถึงคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปว่าด้วยการประมง กิจการในทะเล
และสิง่ แวดล้อม คณะกรรมาธิการยุโรป และผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย เพือ่ เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปฯ ยังคงให้ใบเหลืองกับประเทศไทยต่อไปอีก ๖ เดือน เพื่อให้รัฐบาลไทยมีแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิ ท ธิ แ รงงานในอุ ต สาหกรรมประมงทะเลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หนึ่ ง ในมาตรการส� ำ คั ญ ที่ ๒๗ องค์ ก รดั ง กล่ า วนี้ เ รี ย กร้ อ ง
คือ การที่รัฐบาลไทยต้องให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง๒๓๔
ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ก�ำหนดให้นอกจากคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิคนพิการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ยังได้รับสิทธิบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และก�ำหนดให้กองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคมเป็นผูจ้ า่ ยค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ส่งผลให้ผพู้ กิ ารทีบ่ าดเจ็บทีไ่ ม่เนือ่ งจากการท�ำงาน และเป็นผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา ๓๓ ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตั้งแต่ต้น และไม่เคยใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาก่อนหน้านี้ ต้องถูกย้ายสิทธิไปใช้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแทน ซึง่ อาจท�ำให้ไม่ได้รบั
ความสะดวก ในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกลุม่ ทีเ่ คยรับบริการในโรงพยาบาลเอกชนทีใ่ กล้สถานประกอบการ๒๓๕ ตลอดจน
อาจท�ำให้ได้รับบริการการรักษาพยาบาลที่ต่างไปจากเดิม
นอกจากนี้ ส�ำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือที่ รง ๐๖๐๓ /ว๑๕๙๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือ
ช�ำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบธนาคารหรือหน่วยบริการ มีผลท�ำให้ผู้ประกันตน
ไม่สามารถช�ำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานประกันสังคมสาขาต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ยกเว้นเฉพาะกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนขาดส่งเงินสมทบย้อนหลังไป ๒ เดือน จึงจะสามารถช�ำระทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมสาขาต่าง ๆ ได้
มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาท�ำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท�ำงานนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท�ำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คน
ที่มาท�ำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาท�ำงานดังกล่าว ให้ผู้ประกอบกิจการด�ำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท�ำงานในลักษณะเดียวกัน
กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒๓๒
วันแรงงาน ๒๕๕๙ เรียกร้อง ‘ขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ-ให้ คสช. คืนประชาธิปไตย’ https://prachatai.com/journal/2016/05/65558
๒๓๓
เช่น American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) Greenpeace, Human Rights Watch, International Labor Rights Forum เป็นต้น
๒๓๔
จาก ย้อนปี ๕๙ กับ ๑๐ แพ็กเกจ ก. แรงงาน ‘สร้างความทุกข์ สกัดความสุข ไม่หยุดยั้งการละเมิดสิทธิ’, โดยบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, ๒๕๖๐
๒๓๕
แหล่งเดิม.
๒๓๑
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ซึง่ ในกรณีนไี้ ด้มกี ารฟ้องต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด�ำที่ ๑๒๒๔/๒๕๕๙ เมือ่ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเห็นว่าเป็นการท�ำให้
ผู้ประกันตนเกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ธนาคารพาณิชย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
หรือที่ท�ำการไปรษณีย์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกันตนที่น�ำเงินไปช�ำระผ่านช่องทางดังกล่าวในอัตรา ๑๐ บาท
ต่อรายการ (ต่อครั้ง) ในแต่ละช่องทาง ถือเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น๒๓๖
ส�ำหรับแรงงานไทยที่ไปท�ำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางานระบุว่า ตลอดปี ๒๕๕๙ มีจ�ำนวนแรงงานไทย
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศและยังคงท�ำงานอยูท่ งั้ สิน้ ๑๑๔,๔๓๗ คน
โดยท�ำงานที่ไต้หวัน เกาหลีใต้ และอิสราเอลมากเป็นสามอันดับแรก อย่างไรก็ตามพบว่า พฤติกรรมการหลอกลวง
ของนายหน้าหางานเปลีย่ นไปจากเดิม โดยเปลีย่ นจากการเข้าไปตามหมูบ่ า้ นเป็นการลงค�ำโฆษณาออนไลน์ ทัง้ นี้ สถิตกิ ารร้องทุกข์
ของคนหางานและการได้รับการช่วยเหลือกรณีจัดหางานต่างประเทศทั่วประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มีผู้ร้องทุกข์ จ�ำนวน ๑๒๑ ราย ในจ�ำนวนนี้ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น ๑๑๙ ราย๒๓๗

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

๔.๓.๔ การประเมินสถานการณ์
โดยที่ลักษณะทั่วไปของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นสิทธิเชิงบวกหรือสิทธิที่รัฐจะต้อง
ด�ำเนินการให้เกิดความก้าวหน้า (Positive Rights/Progressive Realization of Rights) เป็นล�ำดับ และใช้เวลาในการที่
จะท�ำให้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นจริง โดยรัฐมีพันธกรณีที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้สิทธิได้เกิดความก้าวหน้าเป็นล�ำดับ
รัฐจึงมีหน้าทีแ่ ละพันธกิจหลายประการทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทย
เป็นภาคี ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รวมทัง้ การให้คำ� มัน่ โดยสมัครใจ (Pledge) ต่อทีป่ ระชุม UPR
ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เห็นว่า รัฐได้มีมาตรการ/กฎหมาย/นโยบายหลายอย่างเพื่อช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการท�ำงานของแรงงานไทย
อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ที่รัฐบาลควรน�ำไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. รัฐควรพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ โดยเร็ว
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างแท้จริง และเพื่อป้องกันการถูกน�ำเงื่อนไขการเข้าเป็นภาคีดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือ
กีดกันทางการค้าของคูค่ า้ ต่างชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องไทยต่อสังคมโลกด้วยเนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีร่ ฐั บทที่
๔
ให้ค�ำมั่นต่อที่ประชุม UPR ทั้งสองรอบ
๒. รัฐไม่ควรสร้างเงื่อนไขที่เป็นการเพิ่มภาระให้คนท�ำงาน
ในการเข้าถึงระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เช่น ในกรณี
ของหนังสือส�ำนักงานประกันสังคมที่ รง ๐๖๐๓/ว๑๕๙๕ ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ควรส่งเสริมให้มีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย
สะดวก และไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และควรเปิดโอกาสให้มีผู้ท�ำงาน
ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ สามารถใช้สิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุขได้ทงั้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพและกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม เป็นต้น
๓. รัฐควรสนับสนุนให้มีกลไก/มาตรการจูงใจในการผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการน�ำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่าง ๆ มาใช้ เช่น
Good Labour Practices หลักการ UNGP เป็นต้น เพื่อลดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
แหล่งเดิม.
จาก คนไทยแห่ขุดทอง ไต้หวัน เกาหลี อิสราเอล ญี่ปุ่น ขนเงินกลับบ้าน ๑.๑ แสน., โดย ไทยรัฐออนไลน์, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/
content/829473
๒๓๖
๒๓๗
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บทที่
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
กรณีเฉพาะ

๕

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะที่น�ำเสนอในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
กสม. ได้พิจารณาจากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศในภาพรวม ตลอดจนเป็นกรณีที่สาธารณชนให้ความสนใจ
ต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะของรัฐ โดยกรณีที่น�ำเสนอในบทนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ ๔ กรณี ได้แก่ (๑) การค้ามนุษย์
(๒) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (๓) สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) สิทธิชุมชน เนื้อหาของแต่ละกรณีจะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์
ของปัญหา การด�ำเนินการของรัฐ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและถดถอยในมิติสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น ๆ

๕.๑ การค้ามนุษย์
๕.๑.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ให้การ
รับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิในการมีชวี ติ อยู่ การห้ามบุคคล
มิให้ถกู กระท�ำทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยูใ่ นภาวะเยีย่ งทาส การห้ามบุคคล
มิให้ถูก จั บ กุ มโดยตามอ�ำเภอใจ การห้ามบุคคลมิให้ ถู ก เกณฑ์ แ รงงานหรื อ
บังคับใช้แรงงาน การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม เป็นต้น
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยการภาคยานุวตั ิ เมือ่ วันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ โดยไม่มีการตั้งข้อสงวน แต่ได้ท�ำค�ำแถลง
ตีความไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ข้อบทที่ ๑ วรรค ๑ เรื่องการใช้สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง การก�ำหนดสถานะ
ทางการเมือง การด�ำเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเสรี (๒) ข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ การพิพากษาประหารชีวิต
บุคคลอายุตำ�่ กว่า ๑๘ ปี (๓) ข้อบทที่ ๙ วรรค ๓ ระยะเวลาในการน�ำผูถ้ กู จับกุมไปศาล และ (๔) ข้อบทที่ ๒๐ วรรค ๑ การห้าม
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม ซึ่งต่อมาประเทศไทยได้ถอนค�ำแถลงตีความข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ และข้อบทที่ ๙ วรรค ๓
มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention
against Torture and Other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) ทีป่ ระเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดนิยามความหมายของการทรมานว่า หมายถึง การกระท�ำใด ๆ
โดยเจตนาให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศ หรือ
เป็นการลงโทษ หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว บังคับขู่เข็ญ อันเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยการรู้เห็นของเจ้าหน้าที่รัฐ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนพิธีสารของ
อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็กและสื่อลากมกเกี่ยวกับเด็ก ได้ให้การคุ้มครองบุคคลจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางเพศ
อนุสญั ญาสหประชาชาติเพือ่ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร (United Nations Convention
against Transnational Organized Crime – UNTOC) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และพิธีสาร
เพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organization Crime) เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ และได้ยนื่ สัตยาบันสารพร้อมกันทัง้ ๒ ฉบับ เมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
ส่งผลให้อนุสญ
ั ญาฯ และพิธสี ารฯ เรือ่ งการค้ามนุษย์ เริม่ มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทย ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
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โดยทีป่ ระเทศไทยได้มพี ระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายอนุวตั กิ ารส�ำหรับอนุสญั ญาฯ และพิธสี ารฯ ดังกล่าว๒๓๘

นิยามการค้ามนุษย์

ตามพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ได้กําหนดนิยาม “การค้ามนุษย์.”
ไว้ในมาตรา ๓ ย่อหน้า (ก) ว่าหมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งตอ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการ
ขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กําลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง
ด้วยการใช้อํานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์ การแสวงผลประโยชน์ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความยินยอมของบุคคลผูม้ อี าํ นาจควบคุมบุคคลอืน่ เพือ่ ความมุง่ ประสงค์
ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือ
การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทําอื่นเสมือน
การเอาคนลงเป็นทาส การทําให้ตกอยูใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

อนุสญ
ั ญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking, Especially
Women and Children) ซึง่ ประเทศไทยลงนามเมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๒๓๙ มีวตั ถุประสงค์สำ� คัญ เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ต้นเหตุ เช่น
การขจัดความยากจน การลดปัจจัยเกื้อหนุนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ�้ำ เป็นต้น และการส่งเสริมความร่วมมือข้ามแดน
โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคนเข้าเมือง การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการส่งกลับ
การบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การยึดทรัพย์ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ

บทที่

รูปแบบของการค้ามนุษย์ในปัจจุบนั มีลกั ษณะของการเคลือ่ นย้าย หรืออพยพเหยือ่ หรือ ผูเ้ สียหายจากประเทศหนึง่ ๕
ไปสูอ่ กี ประเทศหนึง่ ซึง่ โดยมากเป็นการเคลือ่ นย้ายจากประเทศยากจนไปสูป่ ระเทศร�ำ่ รวย กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื มีการเคลือ่ นย้าย
เหยือ่ หรือผูเ้ สียหายออกจากประเทศต้นทาง หรือประเทศต้นกําเนิด (ประเทศทีเ่ ป็นแหล่งในการส่งเหยือ่ ค้ามนุษย์) และอาจนาํ มาพักไว้
ทีป่ ระเทศทางผ่าน (ประเทศทีถ่ กู ใช้เป็นเส้นทางผ่านการเดินทางของเหยือ่ ค้ามนุษย์) เพือ่ นําไปสูป่ ระเทศปลายทาง (ประเทศ
ที่เหยื่อหรือผู้เสียหายจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์) สําหรับกรณีของประเทศไทยนั้น อยู่ทั้งในสถานะ
ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์ การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่
ผูเ้ สียหายมักถูกนาํ ตัวไปใช้ หรือแสวงหาประโยชน์ใน ๔ ลักษณะ คือ (๑) การค้าประเวณีหรือขายบริการทางเพศ (๒) การบังคับ
ใช้แรงงาน (๓) การบังคับเป็นขอทาน และ (๔) การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
๕.๑.๒ สถานการณ์ทั่วไป
๑) สภาพปัญหา

๑.๑) การบังคับใช้แรงงาน๒๔๐
เหยือ่ การค้ามนุษย์เพือ่ การบังคับใช้แรงงานในไทยจ�ำนวนหนึง่ ถูกแสวงประโยชน์ในอุตสาหกรรมประมงและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมง โรงงานต่าง ๆ ภาคการเกษตรและงานรับใช้ตามบ้าน แรงงานอพยพที่เป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์อาจถูกส่งกลับประเทศโดยขาดการคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิผลในการหาปัจจัยทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ การค้ามนุษย์ ประเทศไทยยังเป็น
๒๓๘
กระทรวงการต่างประเทศ, “การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน
ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนุสัญญาฯ
๒๓๙
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ ณ เวียงจันทน์
๒๔๐
ข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาประจ�ำประเทศไทย สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๙
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ประเทศทางผ่านส�ำหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากประเทศจีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม บังกลาเทศ อินเดียและพม่า ซึ่งตกเป็นเหยื่อ
ค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศหรือเป็นแรงงานบังคับใช้ในประเทศที่สาม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันตก เป็นต้น
เหยือ่ การค้ามนุษย์จำ� นวนมากอพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยอย่างเต็มใจ
เพื่อหางานท�ำโดยมักได้รับความช่วยเหลือจากญาติ เพื่อนจากชุมชนเดียวกัน
หรือผ่านเครือข่ายจัดหาแรงงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่วนใหญ่อพยพผ่านช่องทางผิด
กฎหมายโดยไม่มเี อกสารระบุอตั ลักษณ์บคุ คลหรือเอกสารเดินทางจากประเทศต้นก�ำเนิด
การทีผ่ อู้ พยพเดินทางไปมาระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน ท�ำให้มกี ารค้ามนุษย์
การลักลอบน�ำบุคคลต่างด้าวเข้าประเทศ การลักพาตัว และการขู่กรรโชกผู้อพยพ
นักค้ามนุษย์ ซึง่ รวมถึงนายหน้าจัดหาแรงงาน ทัง้ ทีล่ งทะเบียนและทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียน
และมีทงั้ ชาวไทยและต่างด้าวน�ำเหยือ่ ต่างชาติเข้าประเทศ โดยใช้ทงั้ เส้นทางอพยพ
อย่างเป็นทางการและเส้นทางการลักลอบน�ำชาวต่างด้าวเข้าประเทศ พร้อมทั้ง
ท�ำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างแรงงานที่หางานกับนายจ้าง นายหน้าจัดหาแรงงานบางรายเรียกค่าธรรมเนียมสูงหรือร่วมมือ
กับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบังคับใช้กฎหมายทีท่ จุ ริต และแรงงานอพยพบางคนต้องกูห้ นีจ้ ำ� นวนมาก เพือ่ ให้ได้งานท�ำและเสีย่ งทีจ่ ะอยู่
ในสภาพพันธนาการหนี้ มีนายหน้าจัดหาแรงงานและนายจ้างจ�ำนวนหนึง่ ยังคงยึดเอกสารแสดงอัตลักษณ์บคุ คล นอกจากนี้
ชายและหญิงไทยทีเ่ ดินทางไปในต่างประเทศยังคงพึง่ พานายหน้าจัดหาแรงงานทัง้ ทีล่ งทะเบียนและทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนเพือ่ ช่วย
หางานที่ใช้ทักษะต�่ำและงานในภาคเกษตร และบางครั้งต้องเผชิญกับการถูกบังคับใช้แรงงานและมีสภาพเป็นแรงงานขัดหนี้
๑.๒) การบังคับค้าประเวณี๒๔๑
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ จอห์น แครี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา แถลงรายงานประจ�ำปี เรื่อง “สถานการณ์
การค้ามนุษย์ประจ�ำปี ๒๕๕๗” (Trafficking in Persons Report 2014 :
TIP Report) ลดอันดับประเทศไทย จากบัญชีกลุ่มที่ ๒ ซึ่งต้องจับตามอง
(Tier 2 Watch List) ต่อเนื่องจากการลดอันดับครั้งก่อน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
จากบัญชีกลุ่มที่ ๒ (Tier 2) (Department of State, United States of
America, 2010) ลงมาอยูใ่ นบัญชีกลุม่ ที่ ๓ (Tier 3) รายงานฉบับนีย้ งั ระบุ
อย่างชัดแจ้งเกีย่ วกับสถานการณ์ทที่ วีความรุนแรงและสลับซับซ้อนยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับวันชัย รุจนวงศ์ (๒๐๑๒) อธิบดีอยั การ
ส�ำนักงานต่างประเทศ ว่าประเทศไทยยกระดับจากประเทศที่เคยส่งออกมนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงเข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณี
มาเป็นทัง้ ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ส�ำหรับการค้าผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็ก เพือ่ การบังคับใช้แรงงานและการบังคับ
ค้าประเวณี เหยื่อจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ จีน เวียดนาม รัสเซีย อุซเบกิสถาน อินเดีย และฟิจิ เต็มใจอพยพเข้ามา
อยู่ในประเทศไทย บ่อยครั้งได้รับความช่วยเหลือจากญาติหรือคนในชุมชน หรือผ่านเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการที่ท�ำหน้าที่
จัดหาหรือลักลอบ น�ำพาบุคคล เหยือ่ ค้ามนุษย์เพือ่ การค้าประเวณีโดยทัว่ ไปเป็นผูห้ ญิงและเด็กหญิง การท่องเทีย่ วเพือ่ ซือ้ บริการ
ทางเพศยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย และอุปสงค์ดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งผลักดันให้มีการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจค้าประเวณี
นอกจากการเป็นประเทศต้นทาง ไปยังไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย กระทั่ง
ตะวันออกกลาง ประเทศไทยยังเป็นประเทศทางผ่านส�ำหรับเหยือ่ ค้ามนุษย์จากเกาหลีเหนือ จีน เวียดนาม ปากีสถาน บังคลาเทศ
และพม่า ซึง่ จะถูกส่งไปค้าในประเทศทีส่ าม อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และ ประเทศต่าง ๆ
ในยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวไทยในปีที่ผ่านมายังพบเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ทางเพศ เป็นผู้หญิง
๒๔๑
จาก รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การค้าประเวณีหญิงจากประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงในประเทศไทย (น. ๑ – ๒), โดย สมาคม
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ.๒๕๕๘, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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และเด็กหญิงจากประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ได้แก่ ลาว เวียดนาม และ
พม่า รวมทั้งผู้ที่ตั้งใจมาท�ำงานในประเทศไทย ทั้งหมดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการค้าประเวณี โดยเฉพาะการค้าประเวณีเด็ก
และยังมีรายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศรายงานด้วยว่า มีการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจัดหาผู้หญิงและเด็กเข้าสู่การ
ค้ามนุษย์ทางเพศ ซึ่งรายงานดังกล่าวยังระบุว่าเหยื่อเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์ทางเพศ โดยเป็นการจัดหาตาม
ความต้องการในท้องถิน่ รวมทัง้ ในเชิงธุรกิจอย่างในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ซึง่ มีการจัดหาให้กบั นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ที่มีความต้องการซื้อบริการทางเพศ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

๑.๓) การบังคับขอทาน๒๔๒
จากสถิ ติ ก ารรั บ แจ้ ง เบาะแสการน� ำ เด็ ก มาเป็ น
เครื่องมือในการขอทานหรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ
ของโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา ตลอดปี
๒๕๕๙ พบว่าตัวเลขการรับแจ้งเบาะแสยังคงอยู่ในระดับ ๓๐๐ ราย
ใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ
เช่น ค่านิยมของคนในสังคมไทยนิยมการให้เงินกับเด็กขอทาน ท�ำให้
รายได้จากการขอทานในแต่ละวันไม่ลดลงเท่าที่ควร มาตรการใน
การป้องกันกลุ่มขอทานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยยังเป็น
ปัญหา ท�ำให้มีกลุ่มขอทานข้ามชาติในลักษณะหน้าซ�้ำ หน้าเดิม โดยแม้ว่าจะที่ได้รับการช่วยเหลือและส่งกลับประเทศ
ต้นทางไปแล้ว แต่ก็กลับมาขอทานในประเทศไทยอีก เป็นต้น นอกจากปัญหาเรื่องการน�ำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทาน
แล้ว ปัญหาการน�ำเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การขายพวงมาลัยหรือสินค้าต้นทุนต�่ำอื่น ๆ เนื่องจาก
นโยบายการจัดระเบียบคนขอทานมุ่งเน้นเอาผิดกับผู้ที่มาขอทานโดยประจักษ์ จึงท�ำให้คนขอทานบางรายใช้การขายสินค้า
ต้นทุนต�่ำ เพื่ออ�ำพรางพฤติกรรม แต่มีลักษณะของการแฝงขอทานควบคู่กันไปด้วย โดยรายที่เป็นเด็กจะถูกพามาขายสินค้า
ในช่วงเวลาหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ในช่วงกลางดึก ในร้านหรือสถานบันเทิงยามค�่ำคืน หรือบนพื้นผิวการจราจร และ
บทที่
เด็กบางรายยังมีอายุที่น้อยมาก เป็นต้น
๕
๑.๔) การค้าอวัยวะ๒๔๓
การค้าอวัยวะข้ามชาติผดิ กฎหมายระหว่างกัมพูชา-ไทย อาจกลายเป็นตลาดใหม่ตอ่ จากอินเดียและเนปาล โดย
การลักลอบค้าไตข้ามแดนไทย-กัมพูชา ก�ำลังสร้างความวิตกกังวลว่า จะเกิดตลาดค้าอวัยวะแห่งใหม่ เช่น กรณีของชายหนุม่ ชาว
กัมพูชาวัย ๑๘ ปี ซึง่ บอกว่าขายไตเพือ่ แลกกับการล้างหนีใ้ ห้ครอบครัว ชายหนุม่ ผูน้ ขี้ ายไตของตัวเองไปในราคา ๓,๐๐๐ ดอลลาร์
หรือประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท ท�ำให้เขาย้ายจากบ้านโทรม ๆ และมีเพียงห้องเดียวอยู่ชานกรุงพนมเปญไปยังโรงพยาบาลหรู
ในศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในไทย ซึง่ การลักลอบเดินทางมาไทยของเขาเมือ่ ๒ ปีกอ่ น กลายเป็นคดีแรกของการลักลอบ
ค้าอวัยวะของกัมพูชา และมีนายหน้าถูกจับกุมไป ๒ คน ทัง้ ยังก่อให้เกิดความวิตกว่า ยังจะมีเหยือ่ คนอืน่ ๆ ทีต่ รวจไม่พบอีกนับไม่ถว้ น
๒) ข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจ�ำกติกาและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตอ่ รายงานครัง้ ทีส่ องของ
ประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน (น�ำเสนอในปี พ.ศ. ๒๕๕๙)(Concluding observations
on the second periodic report of Thailand)๒๔๔

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ให้ความเห็นต่อรายงานครัง้ ทีส่ องของประเทศไทย ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานว่า แม้วา่ ประเทศไทยจะมีความพยายามในการแก้ปญั หาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

จาก รายงานสถานการณ์ปญั หาเด็กขอทานรอบปี ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, สืบค้นจากhttp://www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=1777&auto_id=7&TopicPk
จาก ไทยจ่อตลาดใหม่ค้าอวัยวะข้ามชาติ, ๒๕๕๗, สืบค้นจากhttp://www.bangkokbiznews.com/news/detail/613692
๒๔๔
From The concluding observations of the Human Rights Committee’s review of Thailand’s human rights record under the ICCPR are now
available, by United Nations’ human rights, 2017, retrieved from http://bangkok.ohchr.org/news/press/ThailandICCPR.aspx
๒๔๒

๒๔๓
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คณะกรรมการยังคงเห็นว่า การค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการบังคับ
ค้าประเวณี ในกิจการประมง การเกษตรและการท�ำงานในบ้าน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกังวลต่อรายงานเกี่ยวกับการใช้
แรงงานเด็ก และการหาประโยชน์จากคนพิการที่เป็นผู้อพยพและชาติพันธุ์ และยังให้ความกังวลเกี่ยวกับการส่งกลับ
เหยือ่ การค้ามนุษย์โดยปราศจากการคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพในประเด็นการให้ความคุม้ ครองทีจ่ ำ� เป็นและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ก่อนการส่งกลับ และประเทศไทยควรเพิม่ ความเข้มแข็งในความพยายามต่อสูก้ บั การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานให้มากขึน้
โดยเพิ่มมาตรการด้านการป้องกันเพิ่มเติม การระบุอัตลักษณ์ของเหยื่อ วางระบบการสอบสวน การฟ้องและการด�ำเนินคดี
โดยต้องมีการด�ำเนินการและลงโทษผู้มีส่วนในการรับผิดชอบต้องจัดให้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ ความช่วยเหลือและ
ให้การเยียวยากับเหยื่อ ตลอดจนพัฒนากระบวนการคัดกรองและเก็บรวบรวมหลักฐาน
๓) การประเมินระดับการค้ามนุษย์โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (TVPA)

สถานการณ์ ป ั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ข องประเทศไทย
ที่สําคัญและอยู่ในความสนใจของสังคมโลก คือ การค้ามนุษย์
โดยการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะ
ในภาคอุ ต สาหกรรมการทํ า ประมง โดยสื บ เนื่ อ งจาก
รายงาน TIP Report (Trafficking in Persons Report)
ซึ่ ง เป็ น รายงานประจํ า ปี ที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศของ
สหรัฐอเมริกาต้องจัดทําตามกฎหมายคุม้ ครองเหยือ่ การค้ามนุษย์
(Trafficking Victims Protection Act - TVPA)
ค.ศ. ๒๐๐๐ เพื่อเสนอต่อรัฐสภา โดยเป็นการประเมินสถานการณ์และการดําเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ๑๘๖ ประเทศ และนํามาจัดอันดับตามเกณฑ์ในกฎหมาย TVPA เป็น ๔ ระดับ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๔
- ๒๕๕๖ ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (ประเทศในกลุ่มที่ต้องจับตามอง) ต่อมาในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทย
ถูกกล่าวอ้างว่า มีการใช้แรงงานทาสและแรงงานที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมการทําประมง ส่งผลให้ถูกลดอันดับ
จากระดับ Tier 2 ซึ่งต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) มาอยู่ในระดับ ๓ โดยรายงานระบุว่า ประเทศไทยไม่ได้
แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เท่าที่ควร โดยมีประเด็นสําคัญ ๔ เรื่อง คือ
(๑) การคัดแยกผู้เสียหายในประชากรกลุ่มเสี่ยงดําเนินการได้ไม่เพียงพอ และไม่ได้ส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครอง
(๒) ไม่พบว่ามีการดําเนินคดีกบั เจ้าของเรือทีบ่ งั คับใช้แรงงาน (๓) ไม่พบว่ามีการดาํ เนินคดีกบั ผูก้ ระทาํ ความผิดในข้อหาการค้ามนุษย์
และ (๔) ไม่มีการรายงานผลการสอบสวนและดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์

๔) นโยบาย กฎหมายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลไทยได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหาการค้าเด็กและผู้หญิง
ภายในประเทศและข้ามชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๓) ใช้เป็นแผนแม่บทในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนงานป้องกัน ต่อมา รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์และก�ำหนดนโยบายเชิงป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้
ประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์เฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to prevent
Suppress and punish trafficking in Persons Especially Woman and children) เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ มีความ
ร่วมมือระดับรัฐมนตรีระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (กัมพูชา จีน พม่า เวียดนามและ
ไทย) และมีการลงนามเมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑๒๔๕

๒๔๕
จาก รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๘, โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
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		 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบาย “ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิน้ (Zero Tolerance)” เป็นวาระแห่งชาติ
ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๗ และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากเดิมในปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑,๕๒๙.๖๘
ล้านบาท เป็น ๒,๕๙๐.๓๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๙.๓๓ โดยงบประมาณจ�ำนวน ๕๐๘.๔๐ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๑๙ ของงบประมาณทัง้ หมด ได้จดั สรรเพือ่ จัดระบบภาคการประมงของไทยให้ดขี น้ึ และเพือ่ ขจัดการค้ามนุษย์ใน
อุตสาหกรรมประมงและกิจการต่อเนือ่ งประมงทะเล รัฐบาลได้ออกนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ เพือ่ แก้ไขต้นเหตุของ
ปัญหาการค้ามนุษย์ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดค้ามนุษย์

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

๔.๑) ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ๒๔๖
		 ประเทศไทยได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทิศทางการป้องกัน การด�ำเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับ
เคลือ่ น รวมถึงการพัฒนาและบริหารข้อมูลและเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลือ่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในส่วนของนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มี ๕ ข้อ
คือ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (๒) ให้ความส�ำคัญและผลักดันมาตรการป้องกัน
การด�ำเนินคดีการคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนากลไกเชิงนโยบายและขับเคลื่อนและการพัฒนาและบริหารข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิผล (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมายเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง (๕) ผลักดันการด�ำเนินการอย่างจริงจัง
เข้มงวดในการจัดการกับผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์และองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ค้ามนุษย์
และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

		 นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ เพื่อก�ำหนดมาตรการในการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือคบค้าสมาคมกับบุคคล
ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ มีหน้าที่สอดส่อง ดูแล และ
บทที่
ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ๕
รวมถึงการห้ามใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประกันผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมทุกระดับ อาทิ ในปี ๒๕๕๘ ได้จดั ตัง้ แผนกคดีคา้ มนุษย์ในศาลอาญา ส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ในส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด และในปี ๒๕๕๙ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ยกระดับศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์เป็นหน่วยงานระดับกอง ซึง่ เป็นการ
สร้างความเชีย่ วชาญในหน่วยงานและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเกีย่ วกับคดีคา้ มนุษย์ และได้เพิม่ งบประมาณส�ำหรับด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและด�ำเนินคดีกับ “ตัวการใหญ่” ในขบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ในส่วนของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมกี องบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นหน่วยเฉพาะทีม่ อี ำ� นาจสืบสวน สอบสวน และด�ำเนินคดี
ค้ามนุษย์ในพื้นที่ทั่วประเทศ
		 นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพือ่ เพิม่ บทลงโทษ
ผูก้ ระท�ำความผิดและก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองผูเ้ สียหายให้ดขี นึ้ อาทิ พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เพิม่ บทลงโทษสูง
ขึน้ กล่าวคือ กรณีผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส เพิ่มโทษเป็นจ�ำคุก ๘ - ๒๐ ปี
กรณีผเู้ สียหายถึงแก่ความตาย เพิม่ โทษเป็นจ�ำคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ และ
เพิ่มค่าปรับจาก ๘๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มอ�ำนาจ
ทางปกครองแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสั่งปิดพักใช้ใบอนุญาตสถานประกอบ
กิ จ การโรงงาน และห้ า มใช้ ย านพาหนะเป็ น การชั่ ว คราวหากพบการกระท� ำ
๒๔๖

แหล่งเดิม.
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ความผิดค้ามนุษย์ รวมทัง้ ผูแ้ จ้งจะได้รบั การคุม้ ครองไม่ตอ้ งรับผิดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญา รัฐบาลได้ออกพระราชก�ำหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ ไม่ให้มกี ารบังคับใช้แรงงานในเรือประมงและอุตสาหกรรมประมง ส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดจะได้รบั โทษที่
สูงขึน้ และแก้ไขพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเพิม่ ค�ำจ�ำกัดความเกีย่ วกับการค้ามนุษย์กำ� หนด
ให้ความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์มคี วามหมายทีช่ ดั เจนขึน้ และสามารถใช้ยดึ ทรัพย์ขององค์กรและให้รางวัลแก่ผแู้ จ้งเบาะแส
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดทรัพย์คดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นคดีค้ามนุษย์ที่ผู้เสียหายเป็น
ชาวโรฮีนจา นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุตธิ รรมในคดีคา้ มนุษย์
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการจัดท�ำร่างกฎหมายและให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ความคืบหน้าส�ำคัญ คือ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... เพื่อ
ใช้ในการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ โดยมีกระบวนการลดภาระความรับผิดชอบของผูเ้ สียหาย ให้มกี ารสืบพยานผ่านวีดทิ ศั น์ทางไกล
เพิ่มมาตรการคุ้มครองพยานและให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายมากขึ้น ได้ก�ำหนดความเข้มงวดในการปล่อยชั่วคราว
เพือ่ ลดปัญหาการหลบหนีของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยจากการปล่อยชัว่ คราว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้รบั หลักการวาระแรก เมือ่ ต้นปี ๒๕๕๙ ตลอดจนได้เสนอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเสนอให้การใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๕ ปี ในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้ริเริ่มกฎหมายดังกล่าว โดยก�ำหนดว่า การแสวงประโยชน์ โดยมิชอบ
จากการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๕ ปี ในสภาพการจ้างงานที่อันตรายหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและ/หรือจิตใจ
ของเด็ก รวมทั้งการท�ำงานในอุตสาหกรรมประมงหรือแปรรูปอาหารทะเล เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถบ่งชี้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทีเ่ ป็นแรงงานเด็กได้ชดั เจนขึน้ และท�ำให้เข้าใจถึงวิธกี ารทีจ่ ะเข้าไปช่วยเหลือหรือด�ำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ มีการแก้ไขกฎหมาย
เกีย่ วกับแรงงาน เช่น ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “แรงงานบังคับ” และ “แรงงานขัดหนี”้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมีความเข้าใจ
สามารถตีความได้อย่างชัดเจนและตรงกัน ระหว่างการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและความผิดตามกฎหมายแรงงาน ปัจจุบัน
กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติท�ำความเข้าใจค�ำจ�ำกัดความในทางกฎหมายของค�ำดังกล่าว และฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะเด็กและสตรี และกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ
๔.๒) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)๒๔๗
รัฐบาลไทยโดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ได้จดั ท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือ่ เป็นกรอบ
การด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย โดยในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั คือ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) มีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ปรากฏอยูใ่ นแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของกลุ่มสตรี ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
		 ๔.๒.๑) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในระดับพื้นที่ซึ่งเข้าถึงข้อมูล ให้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างเคร่งครัด
		 ๔.๒.๔) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานแก่สตรี
ทีต่ กเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ เพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้และกลับคืนสูส่ งั คมได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี อาทิ การประกอบอาชีพ
		 ๔.๒.๓) เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ประสบปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง เพื่อลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางรายได้ระหว่างพืน้ ที่ รวมทัง้ ให้สตรีมฐี านะทางเศรษฐกิจทีม่ นั่ คง เนือ่ งจากปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการค้ามนุษย์
		 ๔.๒.๔) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้
สิทธิตามกฎหมายได้มากขึ้น
๒๔๗

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)”
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นอกจากนี้ แผนสิทธิมนุษยชนของกลุม่ เหยือ่ /ผูเ้ สียหาย ซึง่ มีขอ้ เสนอแนะเชิงปฏิบตั กิ ารให้รฐั ก�ำหนดให้มมี าตรการ
บางประการในการคุม้ ครองและช่วยเหลือเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหากลุม่ เหยือ่ จากการค้ามนุษย์ และ
ประกันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับคนกลุ่มเหล่านี้
๕.๑.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
๒๔๘

การค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมการประมงยังเป็นประเด็นน่ากังวลที่ส�ำคัญ ชายชาวไทย พม่า กัมพูชาและ
อินโดนีเซียตกเป็นเหยื่อบังคับใช้แรงงานตามเรือประมงของไทยและของต่างชาติ บางคนต้องอยู่บนเรือกลางทะเลนาน
หลายปี โดยได้รบั ค่าแรงเพียงเล็กน้อยหรือได้รบั ค่าจ้างอย่างไม่สม�ำ่ เสมอ และถูกบังคับให้ทำ� งานวันละ ๑๘ - ๒๐ ชัว่ โมง เป็นเวลา
เจ็ดวันต่อสัปดาห์ หรือถูกข่มขู่ ถูกทุบตี ถูกวางยาให้ท�ำงานนานมากขึ้น และแม้แต่ถูกฆ่าตายเมื่อล้มเจ็บ พยายามหนีหรือ
ขัดค�ำสัง่ เหยือ่ การค้ามนุษย์บางรายในอุตสาหกรรมการประมงประสบปัญหาการกลับบ้าน เนือ่ งจากทีต่ ง้ั ของสถานประกอบการ
อยู่ห่างไกลชุมชน ไม่ได้รับค่าจ้าง และไม่มีเอกสารแสดงอัตลักษณ์บุคคลที่ถูกกฎหมาย หรือไม่มีวิธีการเดินทางกลับบ้าน
ของตนได้อย่างปลอดภัย

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

๑) การบังคับใช้แรงงาน

แรงงานอพยพโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเอกสารจะไม่กล้าแจ้งความ
ถึงอาชญากรรมค้ามนุษย์และไม่กล้าเรียกร้องสิทธิของตนเอง เช่น ไม่กล้า
แจ้ ง ความด� ำ เนิ น คดี ก รณี ถู ก ล่ ว งเกิ น ทางเพศ หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า แรง
ตามกฎหมาย๒๔๙ หรือไม่กล้าให้ความร่วมมือกับทางการ เนือ่ งจากไม่คอ่ ย
ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองทั้ ง ในประเทศไทยและประเทศต้ น ก� ำ เนิ ด
อีกทั้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน นอกจากนี้ ยังมีข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการขู่กรรโชกเงินจากแรงงานอพยพและการน�ำแรงงานอพยพ
บทที่
ไปขายให้นายหน้า แรงงานอพยพบางคนถูกลักพาตัวและถูกจับไปเรียกค่าไถ่ ซึง่ ท�ำให้แรงงานอพยพเหล่านีม้ คี วามเสีย่ งมากขึน้ ๕
ต่อการถูกแสวงประโยชน์ในการบังคับให้บริการทางเพศ บังคับใช้แรงงาน หรือมีสภาพเป็นแรงงานขัดหนี้
ในส่วนของผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว เนื่องจากระเบียบของ
กรมแรงงานก�ำหนดให้นายจ้างเป็นผู้พาแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามไปขึ้นทะเบียน ดังนั้น หากนายจ้างมิได้ด�ำเนินการ
ขึน้ ทะเบียนให้แรงงานและผูต้ ดิ ตามท�ำให้ไม่ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เช่น สิทธิในเรือ่ งการรักษาพยาบาล นอกจากนี้
ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ท�ำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นกัน๒๕๐ เป็นต้น
๒) การบังคับค้าประเวณี

กรณีหญิงต่างด้าวที่ท�ำงานในสถานบริการนาตารีถูกจับกุม
และกักตัว เมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
ได้จับกุมหญิงต่างด้าวและหญิงที่ถือบัตรประจ�ำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง
จ� ำ นวน ๒๑ คน ที่ ท� ำ งานอยู ่ ใ นสถานบริ ก ารอาบอบนวดนาตารี
และต่อมาสถานีตำ� รวจนครบาลห้วยขวางได้นำ� หญิงทัง้ ๒๑ คน ส่งฟ้อง
๒๕๑

๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑

ข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาประจ�ำประเทศไทย สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ข้อมูลจากที่ประชุมการรับฟังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาคประชาสังคม ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
แหล่งเดิม.
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๗๓/๒๕๖๐ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ฐานความผิดเป็นคนต่างด้าวไม่ทำ� งานตามประเภทหรือลักษณะงานทีไ่ ด้รบั อนุญาต และเข้าไปมัว่ สุม
ในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อ่ืน ศาลได้พิพากษาว่าหญิงทั้ง ๒๑ คน กระท�ำ
ความผิดจริงและพิพากษาลงโทษปรับ ต่อมาเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้กกั ตัวหญิงทัง้ ๒๑ คนไว้โดยเห็นว่าเป็นพยานส�ำคัญในคดีคา้ มนุษย์
รัฐบาลได้แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๖ และมาตรา ๙
ให้สอดรับกับพิธสี ารต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในหญิงและเด็ก ซึง่ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ในเรือ่ งการนิยามค�ำว่า
“เหยื่อการค้ามนุษย์” ในส่วนของการค้าประเวณี ให้รวมถึงกรณีที่ผู้กระท�ำการค้าประเวณีได้กระท�ำด้วยความยินยอมหรือ
สมัครใจด้วย โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐๒๕๒
๓) การบังคับขอทาน

จากสถิตกิ ารรับแจ้งเบาะแสการน�ำเด็กมาเป็นเครือ่ งมือในการขอทานหรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอืน่ ๆ ของ
โครงการรณรงค์ยตุ ธิ รุ กิจเด็กขอทาน มูลนิธกิ ระจกเงา ตลอดปี ๒๕๕๙ พบว่า ตัวเลขการรับแจ้งเบาะแส ยังคงอยูใ่ นระดับ ๓๐๐ ราย
ใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา แม้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะมีการท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับ องค์กรเฟรนด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ในการพัฒนารูปแบบการส่งกลับกลุม่ ขอทานจากประเทศกัมพูชา โดย
อาศัยเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศต้นทางให้ชว่ ยดูแลกลุม่ ขอทานภายหลังการส่งกลับไปแล้วก็ตาม แต่เนือ่ งจาก
รูปแบบดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองระบบ จึงอาจยังไม่มีกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากนัก นอกจากนี้ กลไกการ
ช่วยเหลือเด็กขอทานภายหลังการรับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีนั้นยังคงมีความล่าช้าอยู่มาก นอกจากปัญหาเรื่องการน�ำเด็กมา
เป็นเครื่องมือในการขอทานแล้ว
ในปี ๒๕๕๙ ยังพบกรณีเด็กที่มาท�ำการขอทานในช่วงเวลากลางคืน และมีความเสี่ยงที่จะถูกชาวต่างชาติ
ซือ้ บริการหรือละเมิดทางเพศอีกด้วย โดยในกรณีนจี้ ะมีชาวต่างชาติมาให้เงินกับเด็ก พาไปซือ้ สินค้าต่าง ๆ เช่น ขนม เสือ้ ผ้า หรือ
สมาร์ทโฟน เป็นต้น และสุดท้ายมีการชักชวนกลุ่มเด็กไปเที่ยวเล่นในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือชักชวนไปยังที่พักของชาวต่างชาติ
ซึ่งมีเด็กขอทานหลายรายที่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มเด็กขอทานซึ่งวิถีชีวิตประจ�ำวันส่วนใหญ่
ต้องวนเวียนอยู่ข้างถนนนั้น มีความเสี่ยงที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

๔) การถูกประเมินระดับการค้ามนุษย์๒๕๓

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดยปรับระดับให้ไทย
อยู่ในกลุ่ม Tier 2 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้น โดยได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ Tip Report อย่างเป็นทางการ
โดยได้ยกระดับไทยให้อยูใ่ น Tier 2 ซึง่ รายงานระบุวา่ แม้ไทยจะยังแก้ปญ
ั หาไม่ได้มาตรฐานของสหรัฐฯ แต่ได้มคี วามพยายาม
อย่างมีนยั ส�ำคัญจึงได้รบั การปรับอันดับขึน้ โดยมีการแก้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เพิม่ การด�ำเนินคดี มีกฎหมายพิทกั ษ์พยาน และ
สัง่ ปิดสถานประกอบการทีค่ า้ มนุษย์ ท�ำให้สามารถเพิม่ จ�ำนวนคดีได้อย่างมาก รวมถึงศาลได้ยกฟ้องคดีหมิน่ ประมาทผูส้ อื่ ข่าว
ที่รายงานข่าวการค้ามนุษย์ และมีการตั้งศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์เพื่อย่นระยะการด�ำเนินคดี

๕) การออกกฎหมายและการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา๒๕๔

รัฐบาลได้แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบังคับใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเล โดยเพิม่ บทลงโทษทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาต่อนักค้ามนุษย์
อนุญาตให้สงั่ ปิดธุรกิจทีม่ กี ารบังคับใช้แรงงาน และให้ความคุม้ ครองแก่ผท้ ู พี่ บเห็นเหตุการค้ามนุษย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ข้อมูลจากนางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ทนายความด้านการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ส�ำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
๒๕๔
ข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาประจ�ำประเทศไทย สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๙
๒๕๒
๒๕๓
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ในช่วงต้นปี ๒๕๕๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ยังคงเดินหน้านโยบายการจัดระเบียบ
คนขอทานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีกิจกรรมการรณรงค์สร้างความตระหนักให้คนในสังคมและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้เข้าใจต่อปัญหาเด็กขอทานมากยิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน “ให้ทานอย่างถูกวิธี ลดวิธีการขอทาน” โดยเน้นไปใน
จังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต เป็นต้น

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้เพิม่ ความพยายามจัดการกับปัญหา
เจ้าหน้าทีร่ ฐั มีสว่ นสมรูร้ ว่ มคิดในอาชญากรรมการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทย
ได้จัดตั้งส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ในส�ำนักงานอัยการสูงสุด และแผนกคดี
ค้ามนุษย์ในศาลอาญา พร้อมเพิม่ การฝึกอบรมเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ให้แก่
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ผูพ้ พิ ากษา ผูต้ รวจสอบแรงงาน นักสังคมสงเคราะห์ และ
ข้าราชการกองทัพเรือ คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญพหุวิทยาการด�ำเนินการ
ตรวจสอบเรือประมงและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลทีอ่ ยูบ่ นฝัง่ รัฐบาล
ด�ำเนินการขอรับค�ำแนะน�ำจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุงค�ำถามและกระบวนการระบุอัตลักษณ์เหยื่อค้ามนุษย์
พร้อมกับว่าจ้างล่ามเพิ่มขึ้น รัฐบาลไม่ได้เสนอทางเลือกอื่นที่ถูกกฎหมายให้แก่เหยื่อค้ามนุษย์ที่ต้องเผชิญกับการถูกแก้แค้น
หรือเผชิญกับชีวติ ทีย่ ากล�ำบากเมือ่ ถูกส่งกลับประเทศต้นทาง ศาลยกฟ้องคดีหมิน่ ประมาทต่อผูส้ อื่ ข่าวสองคนทีร่ ายงานเรือ่ ง
การค้ามนุษย์และการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ในส่วนของศาลยุติธรรมได้ออกข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการ
ด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่อมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เริ่มมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ได้รับการแก้ไขมาจากพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมีบทบัญญัติที่ส�ำคัญ คือ พฤติกรรมการขอทาน
บทที่
ถือว่ามีความผิดและมีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และผู้แสดงดนตรี ๕
หรือความสามารถอืน่ ใดไม่ถอื เป็นการขอทาน แต่ตอ้ งมีการขึน้ ทะเบียน รวมถึงการขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก่อนท�ำการแสดง ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งดีของกฎหมายฉบับดังกล่าวทีแ่ ยกกลุม่ ผูแ้ สดงดนตรีหรือความสามารถออกจากกลุม่ ขอทาน
เพราะที่ผ่านมาผู้แสดงดนตรีหรือความสามารถมักได้รับผลกระทบจากการกวาดล้างหรือจัดระเบียบคนขอทานมาโดยตลอด
อีกทัง้ การขึน้ ทะเบียนผูแ้ สดงความสามารถนัน้ ก็จะช่วยลดปัญหาการน�ำเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์หรือกลุม่ มิจฉาชีพทีแ่ ฝง
มาท�ำการแสดง เพื่อน�ำรายได้ไปใช้ในทางมิชอบได้อีกด้วย และกฎหมายฉบับนี้จะช่วยอุดช่องว่างของกฎหมายฉบับอื่น ๆ
ที่บัญญัติถึงปัญหาการน�ำเด็กมาขอทาน อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
๕.๑.๔ การประเมินสถานการณ์
แม้รฐั บาลไทยยังไม่ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ อย่างเต็มทีใ่ นการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทย
ได้พยายามอย่างมีนัยส�ำคัญในการด�ำเนินการดังกล่าว มีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมายหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนมาตรการในการ
ด�ำเนินการต่อผูก้ ระท�ำความผิดทัง้ ในส่วนของผูค้ า้ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีความร่วมมือก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตัง้ แต่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และศาลยุติธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี
หรือเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในส่วนของความเห็นจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเห็นว่า การด�ำเนินการของประเทศไทยควรเติมเต็มในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายให้มี
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ประสิทธิภาพ และเพิม่ ความพยายามคัดกรองเหยือ่ ค้ามนุษย์เชิงรุก และระบุกรณีการค้ามนุษย์ทไี่ ม่มกี ารขูเ่ ข็ญบังคับโดยก�ำลัง
หรือสภาพขัดหนี้ และรัฐบาลควรพยายามเสนอทางเลือกอืน่ ทีถ่ กู กฎหมายให้แก่เหยือ่ ค้ามนุษย์ทตี่ อ้ งเผชิญกับการถูกแก้แค้น
หรือเผชิญกับชีวติ ทีย่ ากล�ำบากเมือ่ ถูกส่งกลับประเทศต้นทาง ดังนัน้ การทีป่ ระเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุม
การขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีบทบัญญัตใิ ห้การขอทานถือว่ามีความผิดและมีอตั ราโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และผู้แสดงดนตรีหรือความสามารถอื่นใดไม่ถือเป็นการขอทาน แต่ต้องมีการขึ้นทะเบียน
รวมถึงการขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนท�ำการแสดง ซึ่งการขึ้นทะเบียนผู้แสดงความสามารถนั้น
จะช่วยลดปัญหาการน�ำเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์ลงได้
ส่วนกลไกการช่วยเหลือเด็กขอทานทีย่ งั ขาดการบูรณาการและประสิทธิภาพนัน้ จะมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหา
เด็กขอทานในระยะยาว โดยอาจท�ำให้ประชาชนขาดความเชือ่ มัน่ กับหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ อาจท�ำให้การรณรงค์ให้คนในสังคม
หยุดการให้เงินกับเด็กขอทานไม่ได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากพลเมืองดีมองไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ชีวติ เด็ก ภายหลังการแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ปัจจัยนีถ้ อื เป็นโจทย์ทที่ า้ ทายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ เพราะเป็นปัญหาทีต่ ดิ ขัดและถูกกล่าวถึงตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา และยังคงไม่ได้รบั การแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรมนัก ดังนั้น ปัญหาเด็กขอทานตามข้างถนน หน่วยงานภาครัฐจึงไม่ควรละเลยหรือมองว่าเป็นปัญหาที่เล็กน้อย
เพราะเด็กเหล่านี้ล้วนขาดโอกาสทางการศึกษาและใช้ชีวิตแบบปกติ จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงหรือก้าวเข้าสู่ปัญหา
การค้ามนุษย์อื่น ๆ ได้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งนโยบายการจัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ควรเดินหน้าต่อไป และมีความชัดเจนในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติหรือด�ำเนินคดี
กับผู้ที่พาเด็กมาขอทานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้แสดงดนตรีหรือแสดงความ
สามารถต่าง ๆ โดยอาจต้องมีการประเมินผลของมาตรการว่าเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ อย่างไร
จากสถานการณ์โดยรวมของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เห็นได้วา่ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาทัง้ ในภาครัฐ
และองค์กรเอกชน และมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ ในส่วนของการออกกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ การเร่งรัด
กระบวนการด�ำเนินการ โดยน�ำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่าง ๆ ของคณะกรรมการประจ�ำกติกาและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติมาเป็นกรอบในการด�ำเนินการ ท�ำให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ คลีค่ ลายขึน้ น�ำมา
ซึ่งการพิจารณาเปลี่ยนสถานะของประเทศไทยจากการถูกก�ำหนดสถานะอยู่ในระดับ Tier ๓ (กลุ่มประเทศที่สถานการณ์
การค้ามนุษย์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่ำของ TVPA และรัฐบาลประเทศนั้นไม่ด�ำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง) ในปี ๒๕๕๘
มาเป็นสถานะ Tier ๒ (กลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ) ซึ่งหากประเทศไทยมีการด�ำเนินนโยบายและมาตรการที่ได้
จัดให้มขี นึ้ แล้วอย่างต่อเนือ่ งและจริงจังต่อไป ก็จะท�ำให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยคลีค่ ลายเพิม่ ขึน้ จากปัจจุบนั

๕.๒ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๕.๒.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
การด�ำเนินธุรกิจสามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทั้งทางบวก เช่น การจ้างงาน การสร้างนวัตกรรม
และบริการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ธุรกิจก็สามารถส่งผลกระทบทางลบ รวมถึงการละเมิดสิทธิ
ของบุคคลและชุมชนได้ ทั้งในรูปของผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของชุมชน การก่อมลภาวะ การโยกย้ายที่อยู่ การเอาเปรียบ
แรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนไม่ได้ก�ำหนดพันธะผูกพันทางกฎหมายต่อ
ภาคธุรกิจเช่นบริษัทธุรกิจไว้โดยตรง แต่ได้ก�ำหนดให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ มีพันธกรณีระหว่างประเทศโดยการตรากฎหมาย
และบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศทีม่ บี ทบัญญัตใิ ห้บริษทั ธุรกิจต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชน๒๕๕ หลายกรณีพบว่า แม้ธรุ กิจ
Frequently Asked Questions about the Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nations Human Rights Office of the
High Commissioner
๒๕๕
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จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศแล้ว แต่กฎหมายเหล่านั้นยัง
มีช่องว่างที่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ซึ่งที่ผ่านมา มีการถกเถียงกันถึงบทบาทความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ
ที่มีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน และผลักดันให้องค์การสหประชาชาติมีกฎหมาย
ระหว่างประเทศก�ำหนดความรับผิดชอบส�ำหรับบริษัทข้ามชาติเป็นการ
เฉพาะแต่ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารรั บ รองกฎหมายระหว่ า งประเทศในลั ก ษณะ
ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติได้แสวงหาแนวทางใหม่ในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจด้วยการให้ธรุ กิจ
สมัครใจแทน โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ John Ruggie ผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติ ศึกษา
มาตรฐาน ความรับผิดชอบ (responsibility) และความรับผิด (accountability) ของภาคเอกชน รวมทัง้ ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน โดยด�ำเนินการศึกษาวิจยั ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือทัง้ จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ชุมชน
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จนในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ได้ออกรายงานเกี่ยวกับหน้าที่ของภาครัฐและธุรกิจ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจภายใต้กรอบ “protect, respect and remedy” กล่าวคือ
๑) “protect” รัฐมีหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองทุกคนภายใต้เขตอ�ำนาจรัฐ (jurisdiction) มิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ รัฐจะต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการปกป้อง สืบสวนสอบสวน ลงโทษ และเยียวยา
ผ่านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ
๒) “respect” ธุรกิจมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทต้องรู้และแสดง (know and show)
ว่าตนได้เคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทต้องรู้ผลกระทบ หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลต่าง ๆ ในทุกที่ที่มีการ
ประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดหรือธุรกิจประเภทใด และระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ถ้าบริษัทพบว่าเป็นสาเหตุ
หรือเป็นส่วนหนึง่ ของผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน บริษทั ต้องจัดให้มหี รือมีสว่ นในกระบวนการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๓) “remedy” เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น รัฐต้องมี
บทที่
กระบวนการที่ท�ำให้แน่ใจได้ว่าเหยื่อ/ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยา ๕
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางศาลหรือกลไกที่นอกเหนือจาก
ศาล หรือกระบวนการทางปกครอง และเมื่อปรากฏว่าธุรกิจกระท�ำหรือ
มี ส ่ ว นท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทางลบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน บริ ษั ท ถู ก คาดหวั ง
ให้ริเริ่มหรือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรรเทาผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชน
ในระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ศาสตราจารย์ John Ruggie ได้นำ� เสนอร่างเอกสารหลักการ
ชีแ้ นะเรือ่ งสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจของสหประชาชาติภายใต้กรอบ “คุม้ ครอง-เคารพ-เยียวยา”
(Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
“Protect, Respect and Remedy” Framework) ซึ่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติได้ให้การรับรองเอกสารหลักการชี้แนะ UNGP เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๐๑๑๒๕๖
และมีการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ น�ำหลักการชีแ้ นะ UNGP ไปใช้ให้เกิดผลในประเทศของตน

ประเทศไทยได้ร่วมรับรองหลักการ UN Guiding Principles on Business and Human Rights ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(Human Rights Council: HRC) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑
๒๕๖
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ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐ องค์การสหประชาชาติ โดย Mr. Kofi Annan (เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น) ได้
ประกาศข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: UNGC) ซึง่ พัฒนามาจากปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (the Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ค�ำประกาศ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการ
ท�ำงาน ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) และ
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการคอรัปชัน่ (United Nations Convention against Corruption) ประกอบด้วย
หลักการทั้งสิ้น ๑๐ ข้อ แบ่งออกเป็น ๔ หลักการใหญ่ ได้แก่ เรื่อง สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ
คอรัปชั่น อย่างไรก็ตาม ประกาศข้อตกลงโลกดังกล่าวเป็นมาตรการโดยความสมัครใจของภาคธุรกิจเท่านั้น
นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้จัดท�ำมาตรฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อีก เช่น มาตรฐาน
ISO26000 หลักการดูแลก�ำกับกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Principles of
Corporate Governance) มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน (Global Reporting Initiatives: GRI)
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน (Standards on Environmental and Social Sustainability) หลักเกณฑ์ของ
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เป็นต้น๒๕๗
ในส่วนของรัฐวิสาหกิจซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจที่มีรัฐเป็นเจ้าของ นอกจากรัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับภาคธุรกิจอื่นแล้ว รัฐในฐานะที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้ก�ำกับดูแลยังถูกคาดหวังให้มีบทบาท
หน้าทีเ่ พิม่ เติมด้วย อาทิ หลักการชีแ้ นะฯ ได้ระบุถงึ บทบาทของรัฐในการใช้ขนั้ ตอนหรือกระบวนการเพิม่ เติม (take additional step)
เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยตรง
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
บรรดาชนชาวไทยไว้ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๒๕๘ โดยแม้จะไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงภาคธุรกิจโดยตรง เว้นแต่เรื่องเสรีภาพ
ในการน�ำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานหรือลูกจ้างเอกชนทีป่ ระกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น แต่เรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนก็มีความเกี่ยวข้องกับสาระแห่งสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้ให้การรับรองไว้หลายประการ ทัง้ ภาคธุรกิจเองและผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นกิจการ
ของภาคธุรกิจเองหรือกิจการของรัฐที่ภาคธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับ
หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงาน สิทธิทจี่ ะได้รบั ทราบหรือเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ สิทธิของ
บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ�ำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับผ่านการลงประชามติเมือ่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙๒๕๙ ก็มบี ทบัญญัตทิ สี่ าระส�ำคัญแห่งสิทธิมคี วามเกีย่ วข้องกับเรือ่ งธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนในลักษณะที่ใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กล่าวคือ
การประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและชุมชนในด้านต่าง ๆ การก�ำหนดหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ได้ระบุถึงสิทธิบางเรื่อง
เป็นการเฉพาะส�ำหรับภาคธุรกิจ เช่น สิทธิในการได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงาน เป็นต้น

จาก มาตรฐานสากลในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๒๕๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาทีช่ นชาวไทยเคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
๒๕๙
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๒๕๗
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๕.๒.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ที่ผ่านมาการด�ำเนินกิจการของภาคธุรกิจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหลายด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับ
แรงงาน แรงงานข้ามชาติ ชุมชน และกลุ่มเปราะบาง๒๖๐ อาทิ

กรณีผลกระทบกับชุมชน เช่น กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค�ำของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับ
ประทานบัตรการทําเหมืองแร่ทองค�ำส�ำหรับส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่ทองค�ำ จังหวัดเลย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่ และมีการแพร่กระจายของสารพิษส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

กรณีผลกระทบกับแรงงาน เช่น กรณีทคี่ ณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกค�ำประกาศแจ้งเตือน หรือให้ “ใบเหลือง” กับประเทศไทย
และอาจห้ามน�ำเข้าอาหารทะเลของไทย หากไทยล้มเหลวในการบังคับใช้มาตรการอย่างเพียงพอในการจัดการกับปัญหาแรงงาน
การบังคับใช้แรงงานและปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม หรือไร้กฎระเบียบ (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing: IUU) หรือกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์
(Trafficking In Persons (TIP) Report) ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยประเทศไทยถูกลดระดับลงให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ สุด คือ Tier 3๒๖๑ จากปัญหา
การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง การผลิตเสือ้ ผ้า และงานบ้าน๒๖๒ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
และอุตสาหกรรมกุง้ เนือ่ งจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกหลักของสินค้ากุง้ และทูนา่ จากไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ปั ญ หาของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ คารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยั ง รวมไปถึ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะ
“ข้ามพรมแดน” ด้วย เช่น กรณีบริษทั เอกชนไทยแห่งหนึง่ ได้รบั สัมปทานทีด่ นิ เพือ่ การปลูกอ้อยและจัดตัง้ โรงงานน�ำ้ ตาลในประเทศ
กัมพูชาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชาวกัมพูชา ซึง่ เรือ่ งนี้ กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่า๒๖๓
กรณีมกี ารกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและแม้บริษทั ดังกล่าวไม่ได้เป็นผูล้ งมือกระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ถือเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทฯ ในบางส่วน โดยมีข้อเสนอแนะนโยบายให้บริษัทฯ พิจารณาเยียวยาการสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งกลไกหรือก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของ
บทที่
ผูล้ งทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยน�ำหลักการชีแ้ นะ UNGP มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการ ๕
หรือกรณีทบี่ ริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับการท่าเรือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ด�ำเนินโครงการ
ท่าเรือน�ำ้ ลึกในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในประเทศเมียนมา ซึง่ เรือ่ งนี้ กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่า
การด�ำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนเมียนมา โดยมีขอ้ เสนอแนะ
นโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งกลไกหรือก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุน
สัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยน�ำหลักการชีแ้ นะ UNGP มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการ๒๖๔
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยได้แถลงที่จะรับข้อเสนอแนะจากการประชุมทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
จากประเทศต่าง ๆ จ�ำนวน ๒๔๙ ข้อ รัฐได้พิจารณาตอบรับทันที ๑๘๗ ข้อ โดยข้อ ๔๘ ประเทศสวีเดนเสนอให้ไทยพัฒนา
รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action Planon Business and
Human Rights: NAP) เพื่อปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจของสหประชาชาติ (UNGP)๒๖๕ และ
ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
๒๖๐
จาก รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจยั แผนกลยุทธ์ดา้ นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒, โดย มูลนิธสิ ถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๖๐, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๖๑
จาก ‘เทียร์ ๓’ อาวุธมะกันทุบไทย ประมงส่งออก เป้าหลัก เสีย่ งหายนะ ๔ แสนล้าน, ,โดย ไทยรัฐออนไลน์, ๒๕๕๘, สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/515228
๒๖๒
จาก ไม่รอด TIER 3 “ไทย” ค้ามนุษย์ระดับโลก ทหารเปิดไพ่กวาดล้าง นายหน้า, ๒๕๕๗, สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2014/06/7462
๒๖๓
รายงานการตรวจสอบ ที่ ๑๑๕/๒๕๕๘
๒๖๔
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาหลัก UNGP ในโครงการท่าเรือ
น�ำ้ ลึกและเขตเศรษฐกิจทวายประเทศเมียนมา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๖๕
Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, A/HRC/33/16, (15 July 2016) ข้อ ๑๕๘.๔๙
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๕.๒.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายและมาตรการส�ำคัญ
หลายประการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจต่อสิทธิมนุษยชน อาทิ
กรณีการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม
หรือไร้กฎระเบียบ (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU)
รัฐได้ออกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่ง
เพือ่ ป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง และคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ในการท�ำงานของแรงงานในภาคประมง๒๖๖ การใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง (Port in-Port out) เพือ่ เป็นข้อมูลใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ
การท�ำประมงและการจ้างแรงงานที่ถูกต้อง
กรณี ก ารจั ด อั น ดั บ สถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ รายงานการค้ า มนุ ษ ย์ ป ี ๒๕๕๙ กระทรวงการต่ า งประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนอันดับประเทศไทยจากบัญชีที่ ๓ สถานการณ์เลวร้าย (Tier 2) เป็นบัญชีที่ ๒ ซึ่งต้องจับตามอง
(Tier 2 Watch List) เนือ่ งจากรัฐบาลไทยได้ดำ� เนินความพยายามอย่างมีนยั ส�ำคัญในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในช่วงเวลา
การท� ำ รายงานจั ด อั น ดั บ อย่ า งไรก็ ดี การด� ำ เนิ น งานนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ สุ ด อย่ า งครบถ้ ว น ๒๖๗
นอกจากนี้ ยังได้ให้สตั ยาบันในอนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ อนุสญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖๒๖๘
และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖๒๖๙
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๔ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ให้การรับรองเอกสารเกีย่ วกับ
แนวทางอาเซียนส�ำหรับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน (ASEAN Guideline for Corporate Social Responsibility
(CSR) on Labour) ซึง่ จัดท�ำโดย กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) เป็นเอกสาร
ที่ก�ำหนดแนวปฏิบัติด้าน CSR ส�ำหรับภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนตามความสมัครใจภายใต้กฎระเบียบภายในของ
ประเทศสมาชิกนั้น ๆ โดยมีประเด็นข้อก�ำหนด ได้แก่ แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก การจ้างงานและความสัมพันธ์ในการ
จ้างงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม สภาพการท�ำงานและการด�ำรงชีวิต อุตสาหกรรมสัมพันธ์ แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงยุติธรรมได้ด�ำเนินการในการจัดให้มีแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(NAP) โดยได้ออกค�ำสั่งที่ ๕๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดแนวทางจัดท�ำ
ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business
and Human Rights - NAP) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศสวีเดนในกระบวน UPR
รอบที่ ๒ โดยจะมีการส�ำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ
ในช่วงปี ๒๕๖๐
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
จาก รายงานค้ามนุษย์ปี ๕๙ สหรัฐอเมริกาเลือ่ นอันดับไทยขึน้ บัญชี ๒ ต้องจับตา, โดย ประชาไท, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttps://prachatai.com/journal/2016/06/66624
๒๖๘
อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๖ ที่ไทยให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน คือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๖๙
อนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๑๗ ทีไ่ ทยให้สตั ยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไปนับจากวันทีใ่ ห้สตั ยาบัน คือในวันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
๒๖๖
๒๖๗
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๕.๒.๔ การประเมินสถานการณ์
ผลจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจ อาจกล่าวได้วา่ ท�ำให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเกิดความ
ตืน่ ตัวในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ รัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินการเพือ่ ให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึน้ โดยรัฐได้มี
นโยบาย/มาตรการในการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะด้านแรงงาน เช่น การออก
กฎหมายว่าด้วยการประมง การให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ท�ำให้ไทยต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงานสากล การด�ำเนินการเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ม่เคารพสิทธิมนุษยชน ประกอบกับผู้ลงทุนโดยเฉพาะ
บริษทั จากต่างประเทศได้ใช้เรือ่ ง “สิทธิมนุษยชน” เป็นเงือ่ นไขในการเลือก
คู่ค้า ท�ำให้ในช่วงระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและ
มีความพยายามในการด�ำเนินธุรกิจบนการเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
เช่น มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง Global Compact Network Thailand
(GCNT) มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจไทยเข้าใจความส�ำคัญ
ของการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการความยัง่ ยืนภายใต้ขอ้ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) มีการก�ำหนดแผน
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๕๙) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการผลักดัน
ให้บริษัทท�ำ CSR in process พัฒนาผู้ลงทุนให้เห็นความส�ำคัญและลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Socially Responsible
Investment - SRI) หรือการก�ำหนดประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานประจ�ำปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (๕๖-๑) ของบริษทั ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เป็นต้น อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการดังกล่าวยังจ�ำกัดอยู่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บทที่

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมที่จะด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกรณี นอกเหนือจากกรณีที่มี ๕
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้
มีมติรับทราบผลการพิจารณาด�ำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องที่มีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องสิทธิชุมชน
กรณีการด�ำเนินโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่มีบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง
ของไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ที่มีการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอ อาทิ การเผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับหลักการ UNGP การผลักดันให้ภาคเอกชนมีมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การมียทุ ธศาสตร์การลงทุนของประเทศ
ทีร่ ะบุสาระส�ำคัญเรือ่ งสิทธิมนุษยชน โดยคณะรัฐมนตรีไม่ได้สงั่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไปด�ำเนินการตามข้อเสนอแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การด�ำเนินการตามหลักการ UNGP ทัง้ ในบทบาทหน้าทีข่ องรัฐในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน (protect)
การทีภ่ าคธุรกิจต้องเคารพสิทธิมนุษยชน (respect) และการเยียวยา (remedy) ยังคงมีช่องว่างหลายประการ กล่าวคือ
หลายกรณีที่โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงโครงการของภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ได้สร้างผลกระทบทางลบในด้านสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลและชุมชนในพืน้ ทีต่ งั้ โครงการ ขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
โดยเฉพาะผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบอย่างจริงจัง ขาดกระบวนการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (human rights
due diligence) นอกจากนี้ กฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้อาจไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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ดังนั้น แม้ว่าหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนจะเริ่มตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แล้วก็ตาม แต่ยังคงจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบอีกหลายประการ อาทิ
- การมีมาตรการเพื่อให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจมีประสิทธิผลมากขึ้น
โดยเฉพาะการน�ำหลักการ UNGP ซึ่งเป็นหลักการที่ก�ำหนดบทบาทของภาครัฐและภาคธุรกิจในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
- การส่งเสริมให้มกี ารน�ำหลักการชีแ้ นะ UNGP ไปใช้ในภาคธุรกิจ รวมถึงกิจการทีร่ ฐั เป็นเจ้าของหรือรัฐเป็นผูก้ ำ� กับ
ดูแล เช่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
- การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) โดยการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังจากทุกฝ่าย ทัง้ จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานก�ำกับดูแลภาคธุรกิจ ผู้ได้รับผลกระทบ และน�ำไปใช้ในการปฏิบัติจริงให้เกิดผล
- การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรูห้ ลักการ UNGP แก่ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม
วิชาการ สมาคมวิชาชีพรวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น
- การให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางหรือเล็กในการน�ำหลักการชีแ้ นะ UNGP ไปใช้ โดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนเพิม่
- การก�ำหนดประเด็น “สิทธิมนุษยชน” ในยุทธศาสตร์การลงทุน และสร้างแรงจูงใจในการด�ำเนินธุรกิจบนหลักการสิทธิมนุษยชน
- การสนับสนุนให้มีกลไกติดตามตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผ่านหน่วยงานผู้ก�ำกับดูแล เช่น
ก.ล.ต. กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
- การน�ำประเด็น “สิทธิมนุษยชน” สอดแทรกอยู่ในเรื่องที่รัฐต้องด�ำเนินการ อาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

๕.๓ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๓.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights: ICCPR) ให้การรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน
การห้ามบุคคลมิให้ตกอยูใ่ นภาวะเยีย่ งทาส การห้ามบุคคลมิให้ถกู จับกุมโดยตามอ�ำเภอใจ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู ลิดรอนเสรีภาพอย่าง
มีมนุษยธรรม ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิการได้รบั รอง
เป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก เป็นต้น ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยได้ท�ำค�ำแถลงตีความไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ข้อบทที่ ๑ วรรค ๑ เรื่องการใช้สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนง
ของตนเอง การก�ำหนดสถานะทางการเมือง การด�ำเนินการทางเศรษฐกิจ 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�ำแถลงตีความ
ข้อบทที่ ๖ วรรค ๕ และข้อบทที่ ๙ วรรค ๓ มีผลตั้งแต่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) ซึง่ ประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ในการระงับและยับยั้งการกระท�ำการทรมานและทารุณกรรมในทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์
และให้รฐั ภาคีออกมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารกระท�ำการทรมานในประเทศตน
รายงานผลการประเมินสถานการณ์

148

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว) ตลอดจน
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๙ (ฉบั บ ลงประชามติ ) ๒๗๐ ได้ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครอง
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุ ค คล โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักการส�ำคัญที่ให้การ
คุ้ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนไว้ห ลายประการและร่ า ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙
(ฉบับลงประชามติ) ได้บัญญัติหลักการส�ำคัญ ๆ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไว้
อาทิ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร่ า งกาย การห้ า มการทรมาน ทารุ ณ กรรม หรื อ การลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม๒๗๑ และการบัญญัติให้รัฐจัดระบบบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร๒๗๒

๕.๓.๒ สถานการณ์ทั่วไป
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันยังคงมี
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (ในเขต ๔ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอ
สะบ้าย้อย อ�ำเภอเทพา และอ�ำเภอนาทวี) เหตุการณ์ความขัดแย้งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากความคิดเห็นของกลุม่ คน
ทีม่ คี วามแตกต่างกับระบอบการเมืองและมีทรรศนะในการมองทีต่ รงข้ามกัน๒๗๓ โดยรัฐมองว่าการต่อต้านต่าง ๆ ของกลุม่ บุคคล
ในพืน้ ทีน่ นั้ กระท�ำไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการแบ่งแยกดินแดน ในขณะที่ กลุม่ คนในพืน้ ทีก่ ลับมองว่าการเคลือ่ นไหวการประท้วง
ต่อสู้ต่าง ๆ นั้น คือ การเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิของพลเมืองที่รัฐจะต้องเคารพวัฒนธรรมความเชื่อของกลุ่มคน
บทที่
โดยทีก่ ารต่อต้านในลักษณะต่าง ๆ ด�ำเนินไปเพือ่ ความถูกต้องและเป็นธรรมตามศรัทธาและความเชือ่ ของกลุม่ เหตุการณ์ความ ๕
ไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ตลอดระยะเวลาทีย่ าวนานนัน้ รัฐบาลมองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบ และมีความเชือ่
ด้วยว่ากลุ่มท้องถิ่น คู่แข่งทางธุรกิจหรืออาชญากรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว๒๗๔ เหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งในปี ๒๕๔๗ รัฐบาลได้ก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหา
สถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้เป็นการท�ำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศ ส่งผลให้ตอ่ จากนัน้ มา รัฐมีการประกาศใช้
กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที๒๗๕
่ ท�ำให้มีการโต้ตอบจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรุนแรงขึ้น ผ่านการสร้างสถานการณ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท�ำร้ายประชาชน การลอบยิง การวางระเบิด การโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และการลอบ
วางเพลิงสถานศึกษา เป็นต้น
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลากว่า ๑๓ ปี มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิด
ขึน้ ทัง้ สิน้ ๑๖,๑๘๒ ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวน ๖,๘๕๐ ราย และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจ�ำนวน ๑๒,๕๔๗ ราย๒๗๖ เหตุการณ์ความไม่สงบ
ปัจจุบนั เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มคี ำ� สัง่ หรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ การค้นตัวบุคคลหรือกระท�ำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวติ หรือร่างกายจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มเี หตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษ
ด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท�ำมิได้
๒๗๒
มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุตธิ รรมทุกด้าน ให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั แิ ละให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จา่ ยสูงเกินสมควร รัฐพึงมีมาตรการคุม้ ครองเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในกระบวนการยุตธิ รรม ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบง�ำใด ๆ รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมแก่ผยู้ ากไร้ หรือผูด้ อ้ ยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้
๒๗๓
จาก ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย, โดย ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ, ๒๕๔๙, สืบค้นจาก www.southwatch.org/books.php?id=6
๒๗๔
จาก ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
๒๗๕
กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คง ประกอบด้วยพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และพระราชบัญญัตริ กั ษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๗๖
จาก สถิติเหตุการณ์ชายแดนใต้ในรอบปี ๒๕๕๙, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/10008
๒๗๐
๒๗๑
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ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร่ า งกาย ตลอดจนความปลอดภั ย ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคน
ในพืน้ ที่ รวมถึงผลกระทบต่อภาวะความเชือ่ มัน่ ขวัญและก�ำลังใจของประชาชนในพืน้ ที่ ผูห้ ญิงจ�ำนวน ๒,๖๕๓ คนกลายเป็นหม้าย
และเด็กจ�ำนวน ๙,๘๐๖ คน กลายเป็นเด็กก�ำพร้า๒๗๗
จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้
พยายามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การใช้
ก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปราบปรามผู ้ ก ่ อ ความไม่ ส งบ
การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพือ่ ท�ำความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั
กั บ ประชาชน การส่ ง เสริ ม ให้ ค นในพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนมี
ความเข้มแข็ง การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการด�ำเนิน
กระบวนการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข กั บ กลุ ่ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ในการก่ อ เหตุ ค วามรุ น แรง เป็ น ต้ น โดยในระยะหลั ง
กระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ เป็นแนวทางทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพิม่ มากขึน้ กระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ
เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยรัฐบาลไทยในสมัยนั้นได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจ�ำนงริเริ่มเข้าสู่
กระบวนการพูดคุยสันติภาพกับบุคคลทีถ่ กู ระบุวา่ เป็นแกนน�ำกลุม่ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการก่อเหตุความรุนแรง๒๗๘ “กระบวนการพูดคุย
สันติภาพ” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข” ด�ำเนินการเรื่อยมา โดยที่สถานการณ์ความไม่สงบ
ก็ยงั คงเกิดขึน้ อยูเ่ ป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ลงนามในค�ำสั่งที่ ๒๓๐/๒๕๕๗ จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๓ ระดับ คือ (๑) คณะกรรมการอ�ำนวยการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (The Steering
Committee for Peace Dialogue) โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ (๒) คณะพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (The Peace Dialogue Panel) โดยผูซ้ งึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย และ (๓) คณะประสานงาน
ระดับพื้นที่ (The Area-based Inter-agency Coordination Working Group) โดยมี กอ.รมน.ภาค ๔ เป็นหัวหน้าคณะ
ประสานงาน กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางเป็น ๓ ระยะ
โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศ ระยะแรกคือ การพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ ระยะที่สองคือ
การบรรลุข้อตกลงแนวปฏิบัติสองฝ่าย (Code of Conduct) ที่น�ำไปสู่การลดการเผชิญหน้าและยุติการใช้ความรุนแรง
และระยะที่สามคือ การบรรลุฉันทามติของทางออก (Road Map) จากความขัดแย้งด้วยสันติวิธ๒๗๙
ี
ในมิตดิ า้ นสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีส่ ง่ ผลให้สทิ ธิของประชาชนถูกละเมิด
เช่น สิทธิในชีวติ และร่างกาย สิทธิในทรัพย์สนิ สิทธิเด็ก และสิทธิสตรี เป็นต้น นอกจากนี้ การอยูภ่ ายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
ด้านความมั่นคงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สิทธิและเสรีภาพบางประการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องถูกจ�ำกัด เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการเดินทาง เป็นต้น
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) ได้มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับรายงานว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย รวมถึงการบังคับให้สูญหายในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความกังวลต่อการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ เช่นเดียวกับคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ซึ่งได้มีข้อสังเกตโดยสรุป
๒๗๗
จาก ศวชต.เปิดข้อมูลเด็กก�ำพร้าจากไฟใต้กว่า ๙ พัน พบเงินเยียวยาถึงเด็กน้อย ต้องดูแลด้านจิตใจ, โดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก
http://deepsouthwatch.org/node/8414
๒๗๘
เจาะไทม์ไลน์”พูดคุยดับไฟใต้” กับ ๒ เงื่อนไข “ลดบึ้ม-หยุดฆ่าเป้าหมายอ่อนแอ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.isranews.org
๒๗๙
จาก เปิดโครงสร้าง’เจรจาสันติสุข’ดึงทุกกลุ่มเข้าพูดคุย, ๒๕๕๗, สืบค้นเมื่อ http://www.komchadluek.net/news/politic/197567
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(Concluding Observation) ว่ารัฐมีการคงสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลานานและมีข้อจ�ำกัดการใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
และมีความห่วงใยทีม่ ขี อ้ กล่าวหาจ�ำนวนมากว่า มีการกระท�ำทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ายในระหว่างประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษที่ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดี
ความมัน่ คง ข้อกังวลต่อการได้รบั การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู คุมขัง และข้อกังวลต่อการไม่ได้รบั การคุม้ ครองพืน้ ฐานทางกฎหมาย
ของผู้ถูกจับกุมและผู้ที่ถูกกักตัว เป็นต้น๒๘๐

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

ในด้ า นสิ ท ธิ เ ด็ ก ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้มขี อ้ กังวลว่าเด็ก
ยั ง คงตกเป็ น เหยื่ อ ของการระเบิ ด และการโจมตี ที่ รุ น แรง
อื่น ๆ โดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รฐั การมีกองทัพอยู่ในบริเวณ
สถานศึ ก ษา และจ� ำ นวนเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางจิ ต ใจ
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ประกอบกั บ ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วย
อาวุธ ทีย่ งั เป็นห่วงเกีย่ วกับรายงาน การมีเด็กเข้าไปเกีย่ วข้อง
แบบไม่เป็นทางการในภารกิจต่าง ๆ ของชุดรักษาความปลอดภัยประจ�ำหมูบ่ า้ น (ชรบ.) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท�ำหน้าทีเ่ ช่นเดียว
หรือมีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับสมาชิกทีเ่ ป็นทางการของ ชรบ. ความชัดเจนของกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับ และความตระหนักของเจ้าหน้าที่
เกีย่ วกับกฎระเบียบดังกล่าว ตลอดจนการขาดการด�ำเนินงานตามนโยบายและขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ และการขาดการอ�ำนวยการและ
การก�ำหนดความรับผิดชอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อันจะท�ำให้เกิดสถานการณ์ซงึ่ เด็กอาจเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ ชรบ. ทัง้ อย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการได้ รวมถึงข้อกังวลเกีย่ วกับรายงานการจับกุมและการกักขังเด็กภายใต้กฎอัยการศึกและพระราชก�ำหนด
ฉุกเฉินในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะกรรมการฯ ยังได้แสดงความกังวลเป็นพิเศษว่า ภายใต้กฎหมายความมัน่ คง
ทีเ่ กีย่ วข้องมิได้มกี ารห้ามกักขังเด็ก แต่กลับสามารถกักขังได้ถงึ ๓๐ วัน ซึง่ เด็กเหล่านีอ้ าจตกเป็นเหยือ่ ของการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
บทที่
(ill-treatment) และการกักขังเดีย่ ว หรือกักขังร่วมกับผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่๒๘๑ เช่นเดียวกับคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี ๕
(CEDAW) ทีม่ คี วามห่วงกังวลต่อสถานการณ์สทิ ธิสตรีในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการฯ ได้ขอให้รฐั บาลไทย
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการต่าง ๆ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการเพือ่ ป้องกันและคุม้ ครองสตรีและเด็กหญิงทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามขัดแย้งและ
ประกันการเข้าถึงความยุตธิ รรมของสตรีและเด็กหญิง และขอให้ระบุถงึ มาตรการทีไ่ ด้ดำ� เนินการเพือ่ คุม้ ครองโรงเรียน บุคลากรครู
และนักเรียนจากการโจมตีทางอาวุธ รวมถึงขอให้รฐั บาลไทยให้ขอ้ มูลสถิตเิ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของสตรีในกลไกต่าง ๆ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และกลไกทีม่ อี ยูอ่ นื่ ๆ เกีย่ วกับการสร้างสันติภาพและความมัน่ คงทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ ตลอดจน
ข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ด้าน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุมครั้งที่ ๑๒๓๙ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (CAT/C/SR.1239)
๑. จ�ำนวนข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการใช้การทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ายต่อผูต้ อ้ งสงสัยในคดีความมัน่ คง โดยเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าทีท่ หาร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำสารภาพ
๒. ข้อกังวลเกีย่ วกับกฎหมายพิเศษทีใ่ ห้อำ� นาจเจ้าหน้าทีใ่ นการควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยในคดีความมัน่ คง ตามกฎอัยการศึกมาตรา ๑๕ และพระราชก�ำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินมาตรา ๑๒ ซึง่ ผูต้ อ้ งสงสัยสามารถถูกควบคุมตัวได้นานถึง ๓๗ วันโดยไม่มหี มาย หรือก�ำกับดูแลจากกระบวนการยุตธิ รรมก่อนทีจ่ ะถูกน�ำตัวไปทีศ่ าล
นอกจากนี้ไม่ระบุว่า ต้องน�ำตัวผู้คุมขังถูกมาปรากฏตัวต่อศาลในการควบคุมตัวขั้นตอนใด ๆและมักไม่มีการเปิดเผยที่ตั้งของสถานที่ควบคุมตัวเสมอไป
๓. ข้อกังวลต่อค�ำกล่าวอ้างว่า ผูถ้ กู คุมขังมักจะได้รบั การปฏิเสธสิทธิทจี่ ะติดต่อสมาชิกครอบครัวและให้สมาชิกในครอบครัวเยีย่ มทันทีทสี่ ญ
ู เสียเสรีภาพ และ
ขาดการคุ้มครองสิทธิที่จ�ำเป็นบางอย่าง เช่น สิทธิที่จะติดต่อทนายความ และได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ที่เป็นอิสระทันทีที่สูญเสียเสรีภาพ เป็นต้น
๔. ข้อกังวลต่อกฎหมายพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎอัยการศึกมาตรา ๗ และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมาตรา ๑๗ ที่
จ�ำกัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้ความคุ้มครองมิให้เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้อง ในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมทั้งการกระท�ำทรมาน
ซึ่งเป็นการละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
๕. ข้อกังวลต่อการไม่ได้รบั การคุม้ ครองพืน้ ฐานทางกฎหมายของผูถ้ กู จับกุมและผูท้ ถี่ กู กักตัวไว้ โดยการคุม้ ครองพืน้ ฐานทางกฎหมายดังกล่าวรวมถึง การบันทึก
ทะเบียนผูถ้ กู ควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ สิทธิของผูถ้ กู ควบคุมตัวทีไ่ ด้รบั การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของตน สิทธิทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมายทีเ่ ป็นอิสระโดยพลัน สิทธิทจี่ ะได้รบั
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทเี่ ป็นอิสระ สิทธิทจี่ ะติดต่อญาติ ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้างกลไกการตรวจสอบและเยีย่ มสถานทีค่ วบคุมตัวและสถานทีจ่ องจ�ำทีเ่ ป็นกลาง ความพร้อมที่
ผูถ้ กู ควบคุมตัวและบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งว่าจะถูกกระท�ำทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย จะได้รบั การพิจารณาคดีและการเยียวยาอืน่ ๆ ซึง่ ช่วยให้มกี ารตรวจสอบข้อร้องเรียนของบุคคล
ดังกล่าวโดยเร็วและ เป็นกลาง การตรวจสอบเพือ่ ปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวข้างต้นและการคัดค้านกฎหมายการควบคุมตัว หรือการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย นอกเหนือจากมาตรการอืน่ ๆ
คณะกรรมการกังวลว่า ยังไม่ได้รบั ข้อมูลทีไ่ ด้รอ้ งขอเพือ่ การตรวจสอบการป้องกัน รวมทัง้ ข้อมูลการใช้สทิ ธิในการขอให้ศาลสัง่ ให้นำ� ตัวผูถ้ กู คุมขังมาปรากฏตัวต่อหน้าศาล ทีเ่ ป็นผลส�ำเร็จด้วย
๒๘๑
การประชุมคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๖๘๒ และครั้งที่ ๑๖๘๓ วันที่ ๒๔ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
๒๘๐
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ขอทราบว่าสตรีมบี ทบาทหลักในกระบวนการตัดสินใจภายในกลไกดังกล่าวอย่างไรและรัฐบาลมีแผนทีจ่ ะจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ
เพือ่ ด�ำเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมัน่ คงของสหประชาชาติที่ ๑๓๒๕ และข้อมติทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
อย่างเต็มทีข่ องสตรีในกระบวนการตัดสินใจและการสร้างสันติภาพหรือไม่
๕.๓.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙

๑) เหตุการณ์ความไม่สงบ

ในปี ๒๕๕๙ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้จำ� นวน ๘๐๗ เหตุการณ์๒๘๒ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ปี ๒๕๕๘ ซึง่ มีเหตุการณ์เกิดขึน้ ๖๗๔ เหตุการณ์ ในมิตดิ า้ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานีเป็นจังหวัดทีเ่ กิดเหตุการณ์ความไม่สงบมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน ๓๐๙ ครั้ง รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และสงขลา ตามล�ำดับ เหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
จ�ำนวน ๓๐๗ ราย บาดเจ็บ ๖๒๘ ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต ๒๔๖ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕๔๔ ราย
ข้อมูลผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในปี ๒๕๕๙ จ�ำแนกตามจังหวัด รายละเอียดแผนภูมิที่ ๑

จ�ำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี ๒๕๕๙ จ�ำแนกตามจังหวัด
แผนภูมิที่ ๑

๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

๓๐๙
๒๕๙

จํานวนเหตุการณความไมสงบ (ครั้ง)
รวม ๘๐๗ ครั้ง
จํานวนผูเสียชีวิต (คน)
รวม ๓๐๗ คน
จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ (คน)
รวม ๖๒๘ คน

๒๗๐
๒๑๐

๑๐๖

๑๗๕

๙๗

ปตตานี

๗๗

นราธิวาส

๙๖

๕๓

สงขลา

๒๗

๖๓

ยะลา

จากจ�ำนวนผู้เสียชีวิต ๓๐๗ รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ ๖๒๘ ราย จ�ำแนกตามเพศ รายละเอียดตามแผนถูมิที่ ๒
แผนภูมทิ ี่ ๒ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๙

จ�ำแนกตามเพศ
๘๐๐
๗๐๐
๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๗๘๓
๕๐๐
๒๘๓
๒๔
หญิง
๒๘๒

๑๒๘

๑๕๒

จํานวนผูเสียชีวิต (คน)
รวม ๓๐๗ คน
จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ (คน)
รวม ๖๒๘ คน
จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ
และจํานวนผูเสียชีวิต (คน)
รวมทั้งสิ้น ๙๓๕ คน

ชาย

จาก สถิติเหตุการณ์ชายแดนใต้ ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/10008/
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และจ�ำแนกตามสถานะของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ รายละเอียดตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๙

จ�ำแนกตามสถานะของผูเ้ สียชีวติ

จำ�นวนผู้เสียชีวิต (คน) จำ�นวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน)

ราษฎร
ตำ�รวจ
ทหาร/อาสาสมัครทหารพราน
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.)
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พนักงานและลูกจ้างของรัฐ
เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าพนักงานปกครอง
นักการเมืองท้องถิ่น
นักเรียน/นักศึกษา
ผู้นำ�ศาสนาอิสลาม
พนักงานและลูกจ้างของเอกชน
คนต่างด้าว
อื่น ๆ
รวม

รวม (คน)

๑๘๖
๑๖
๒๗
๑๐

๒๖๖
๑๑๕
๑๑๒
๒๘

๔๕๒
๑๓๑
๑๓๙
๓๘

๗
๑๗
๑๑
๙
๓
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑๓
๓๐๗

๑๐
๑๖
๑๖
๕๐
๖
๓
๒
๒

๑๗
๓๓
๒๗
๕๙
๙
๔
๓
๓
๑
๓
๒
๑๔
๙๓๕

๑
๑
๖๒๘

๒) การด�ำเนินการของรัฐ

๒.๑) การช่วยเหลือเยียวยา
		 จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้น ในปี ๒๕๕๙ รัฐได้มอบเงิน
ช่วยเหลือเยียวยาให้กบั ครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา ๖๐๗ ครอบครัว โดยแบ่งการช่วย
เหลือออกเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วย (๑) เงินสนับสนุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท (๒) เงินสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์
ตามประมาณการตรวจรับรองของแพทย์ และ (๓) เงินสนับสนุนการต่อเติมซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยครอบครัวละ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท๒๘๓
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้มมี ติอนุมตั งิ บกลาง รายการเงินส�ำรองจ่าย เพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน ๖๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ
ช่วงตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๑,๒๒๘ ราย คนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๘๓

ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือ ๖๐๗ เหยื่อบาดเจ็บจากความไม่สงบจังหวัดแดนใต้, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttp://www.benarnews.org/thai/news/
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

ผู้เสียชีวิต

บทที่

๕

๒.๒) การพูดคุยสันติสุข
นโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี ในเดือนกันยายน
๒๕๕๙ รัฐได้ด�ำเนินการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มที่มีอิทธิพลในการก่อเหตุความรุนแรง โดยเป็นการท�ำความเข้าใจข้อตกลง
ร่วมด้านธุรการและการสนับสนุน หรือ TOR ซึง่ มี ๓ ด้าน ได้แก่ โครงสร้างองค์กรแต่ละฝ่าย จ�ำนวนสมาชิกของคณะกรรมการ
พูดคุยแต่ละฝ่าย และภาษาที่ใช้ในการพูดคุย รวมถึงพิจารณาการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือ “เขตหยุดยิง”
เฉพาะในบางพื้นที่ โดยจะมีการพูดคุยครั้งต่อไปเพื่อร่วมก�ำหนดข้อตกลงต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

๒.๓) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
		 ๒.๓.๑) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงจ�ำนวน ๓ ฉบับในพืน้ ทีส่ ่งผลให้มีการควบคุมตัวประชาชน
ทีถ่ กู สงสัยว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบไปซักถาม โดยไม่ตอ้ งมีหมายค้นและหมายจับ และน�ำตัวผูต้ อ้ งสงสัยไปควบคุม
ไว้ที่ค่ายทหารหรือสถานที่เฉพาะต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาหรือร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รบั ในปี ๒๕๕๙ พบว่าเรือ่ งร้องเรียนด้านสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ส่วนใหญ่เกิดขึน้
ในระหว่างขัน้ ตอนของการจับกุมตัวและการควบคุมตัว หลายกรณีมกี ารกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีเ่ ข้าท�ำการปิดล้อม ตรวจค้นและ
จับกุมในยามวิกาล และไม่มกี ารแสดงตนว่ามาจากหน่วยงานใด รวมถึงในบางกรณีกล่าวอ้างว่ามีการท�ำร้ายร่างกายเพือ่ ต้องการ
ทราบข้อมูล หรือบังคับให้ยอมรับสารภาพว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ ที่
ในขั้นตอนของการควบคุมตัวหลายกรณีกล่าวอ้างว่าผู้เสียหาย
ไม่ได้รับการเยี่ยมญาติอย่างอิสระ โดยในช่วง ๓ วันแรกของการควบคุมตัว
ได้รบั อนุญาตเพียงพบเห็นหน้ากัน และให้จบั มือ (สลาม) กันเท่านัน้ ไม่อนุญาต
ให้พดู คุยกับญาติ ซึง่ ท�ำให้ญาติเกิดความห่วงกังวลในความปลอดภัยของผูท้ ถี่ กู
ควบคุมตัว ตลอดจนหลายกรณีกล่าวอ้างว่ากระบวนการซักถามมีการด�ำเนิน
การอันเป็นลักษณะท�ำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส
ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญ เช่น การท�ำร้ายร่างกาย
ด้วยการตบตี เตะ การปล่อยให้อยูใ่ นห้องอุณหภูมติ ำ�่ นาน ๆ การกดหัวลงในบ่อน�ำ้
การข่มขูถ่ งึ สวัสดิภาพของญาติหรือครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเรือ่ งร้องเรียนในส่วนของการซ้อมทรมานในระหว่างการ
ควบคุมตัว และการบังคับบุคคลซึง่ เคยติดต่อและให้ขอ้ มูลต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในเรือ่ งของกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ให้สูญหาย
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ในมิตดิ า้ นสุขภาพ เด็กในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้จงั หวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีอตั ราเด็กแรกเกิด
ถึง ๑๒ ปี ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สูงเป็นสามอันดับแรกของประเทศไทย ซึ่งส่งผล
ให้มีเด็กเจ็บป่วย และบางรายเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคคอตีบ โรคหัด เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพบว่าพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มจี ำ� นวนเด็กพิเศษ (ออทิสติก-Autism Spectrum Disorder) กว่า ๕,๐๐๐ คน ซึง่ สาเหตุ
หลัก ๆ ที่ท�ำให้มีจ�ำนวนเด็กกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น คือ การแต่งงานก่อนวัย การมีลูกช่วงที่พ่อแม่มีอายุมาก๒๘๕ สภาพแวดล้อม
สภาพครอบครัว ตลอดจนสภาพจิตใจของผู้เป็นแม่๒๘๖

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

		 ๒.๓.๒) สิทธิเด็ก
ในปี ๒๕๕๙ มีรายงานจ�ำนวนเยาวชน
อายุตำ�่ กว่า ๑๘ ปีเสียชีวติ จากสถานการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๙ ราย
และได้รบั บาดเจ็บ ๕๐ ราย เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๘ ซึง่ มีเด็กเสียชีวติ
๕ ราย ได้รับบาดเจ็บ ๒๐ ราย โดยตัวเลขความสูญเสียที่เพิ่ม
มากขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากลักษณะการก่อเหตุที่ผู้ก่อความไม่สงบ
เลือกใช้ คือ การวางระเบิดในทีส่ าธารณะ เช่น สถานีรถไฟ ตลาด
เขตชุมชน และโรงเรียน โดยในปี ๒๕๕๙ มีเหตุการณ์ระเบิดเกิด
ขึ้นทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑๙๗ เหตุการณ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการก่อเหตุที่
บริเวณหน้าโรงเรียน และส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิต ๑ ราย นอกจากนี้
เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ การหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องจากโรงเรียนตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุ รวมถึงต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่บุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน และครู เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มของเด็กก�ำพร้า
จากครอบครัวของผูก้ อ่ ความไม่สงบ ซึง่ ไม่มขี อ้ มูลในระบบการเยียวยาภาครัฐ และไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐ๒๘๔

บทที่

		 ๒.๓.๓) สิทธิสตรี
๕
ในปี ๒๕๕๙ มีผู้หญิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๒๔ ราย ได้รับบาดเจ็บ ๑๒๘ ราย
โดยในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่านมา มีผู้หญิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบไปแล้วกว่า ๕๐๐ คน๒๘๗ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การถูกลูกหลงจากการก่อเหตุในที่สาธารณะ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมตัวกัน
เพือ่ เรียกร้องให้ยตุ คิ วามรุนแรง ละเว้นต่อกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี นักบวช ผูส้ งู อายุ เป็นต้น และผลักดันให้เกิด
พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย ตลอดจนการเรียกร้องขอให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทัง้ นี้ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ได้เห็นชอบร่าง “มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคง” โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ เพื่อให้สตรีได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิจาก
ปัญหาความขัดแย้งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสร้างสันติภาพและความมัน่ คง ให้ภาคประชาสังคม
ผูน้ ำ� ศาสนา ประชาชน และผูน้ ำ� ในพืน้ ที่ รวมทัง้ สือ่ มวลชน มีบทบาทปกป้อง คุม้ ครองสิทธิสตรีและฟืน้ ฟูเยียวยาสตรีทไี่ ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง และให้มกี ลไกในการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสร้างสันติภาพและความมัน่ คง
ทัง้ ในและต่างประเทศ๒๘๘
จาก สถานการณ์เด็กก�ำพร้าจะพลิกความรุนแรงชายแดนใต้, โดย ฐิตินบ โกมลนิมิ, ๒๕๕๙, สืบค้นเมื่อ http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/8414
จาก เด็กสามจังหวัดชายแดนใต้กว่าหมืน่ ราย เผชิญโชคชะตาทีโ่ หดร้าย, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก http://www.benarnews.org/thai/news/TH-children-deepsouth-01132017181209.html
๒๘๖
จาก วันเด็กฯของ “เด็กพิเศษ” ครึ่งหมื่น และ “เด็กก�ำพร้า” กว่า ๖,๓๐๐ ชีวิตที่ปลายขวาน, โดย คนใต้.คอม, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.facebook.
com/khontai.com2016/posts/1784394475154289:0
๒๘๗
จาก เผย ๑๒ ปี มีผู้หญิงเสียชีวิตจากเหตุไม่สงบภาคใต้กว่า ๕๐๐ คน, โดย บีบีซี ไทย, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttp://www.bbc.com/thai/thailand-38135638
(สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐)
๒๘๘
จาก กยส.เห็นชอบแผนผูห้ ญิงกับสันติภาพ ผูห้ ญิงชายแดนใต้ชยี้ าเสพติดท�ำให้ครัวเรือนขาดความมัน่ คง, โดย มูลนิธฮิ ลิ าลอะห์มรั , ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.hilalahmar.org/305
๒๘๔
๒๘๕
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๕.๓.๔ การประเมินสถานการณ์
๑) การด�ำเนินการของรัฐ

แม้ว่ารัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี ผ่านกระบวนการพูดคุยสันติสุข
แต่ผลของการด�ำเนินการยังไม่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือมีความก้าวหน้า
มากนัก เนื่องจากยังคงมีการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
โดยที่หลายกรณีเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงและท�ำลายขวัญก�ำลังใจ
ของประชาชนในพื้ น ที่ เช่ น การลอบยิ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วาม
เปราะบาง การลอบวางระเบิดในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐยังไม่สามารถยับยัง้ มิให้มกี ารก่อเหตุได้ ดังนัน้ รัฐพึงต้องให้ความส�ำคัญต่อการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากการเยียวยาในรูปของเงิน รัฐต้องค�ำนึงถึงการเยียวยาด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบด้วย

๒) สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

จากกรณี ที่ มี ก ารกล่ า วอ้ า งว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ด ้ า นความมั่ น คงได้ ก ระท� ำ การอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในขัน้ ตอนของการจับกุมและควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยในคดีความมัน่ คงนัน้ รัฐควรมีมาตรการในเรือ่ งดังกล่าวเพือ่ ลดข้อกล่าวหา
ลดความหวาดระแวงของญาติผู้ต้องสงสัย และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน อาทิ
• การเชิญตัว/จับกุม ผู้ต้องสงสัยเพื่อไปซักถามควรด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น การแจ้งข้อมูลให้ผู้ถูกเชิญตัวหรือญาติทราบ หากมีหมายจับก็ให้แจ้งด้วย การแสดงชื่อ
และต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าตรวจค้นจับกุม การค้นจะต้องกระท�ำโดยสุภาพ ถ้าผู้ต้องสงสัยไม่ได้ต่อสู้ขัดขืน เจ้าหน้าที่
ก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงในการเข้าจับกุม และหากมีสงิ่ ของทีย่ ดึ ไว้เมือ่ ได้ดำ� เนินการเสร็จแล้วให้เร่งส่งคืนเจ้าของโดยเร็ว เป็นต้น
• ในการส่งตัวเข้าควบคุมควรให้มีการตรวจร่างกายตั้งแต่วันแรกโดยแพทย์ของโรงพยาบาลทุกครั้ง และให้การ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมหากผู้ถูกควบคุมได้รับบาดเจ็บ
• การให้โอกาสติดต่อเยี่ยมญาติอย่างอิสระ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการควบคุมตัว เพื่อลดความกังวลของญาติและ
สร้างความตระหนักของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวบนหลักการของกฎหมายและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ถูก
ควบคุมตัว ซึ่งต้องถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�ำความผิด
• ในห้วงระยะเวลา ๓๐ วันในการควบคุมตัวตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ จะต้องมีการขออนุญาตศาลในการควบคุมตัวทุก ๆ ๗ วัน เจ้าหน้าทีค่ วรน�ำตัวผูท้ ถี่ กู ควบคุมไปรายงานตัวทีศ่ าล
และควรให้มกี ารตรวจร่างกายด้วยทุกครัง้ ทีม่ กี ารขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัว เพือ่ ความโปร่งใสและป้องกันการซ้อมทรมาน

๓) สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก

จากจ�ำนวนการเสียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บของเด็กทีเ่ พิม่ มากขึน้
สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากการเลื อ กใช้ พื้ น ที่ ส าธารณะเป็ น ที่ ก ่ อ เหตุ ข อง
ผู้ก่อความไม่สงบ รัฐจ�ำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการ
คุ ้ ม ครองเด็ ก ที่ ต ้ อ งใช้ พื้ น ที่ ส าธารณะในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ให้ มี ค วาม
ปลอดภัย รวมถึงมาตรการหรือแนวทางในการฟืน้ ฟูเยียวยาเด็กทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรม และเข้าถึงเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบให้มากทีส่ ดุ ทัง้ ในส่วน
ของเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางร่างกายส่งผลให้กลายเป็นเด็กพิการ เด็กทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบทางด้านจิตใจ และเด็กก�ำพร้าทีพ่ อ่ แม่เสียชีวติ จากเหตุการณ์
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ความไม่สงบ โดยการฟืน้ ฟูเยียวยาต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก และพึงหลีกเลีย่ งมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ เด็กทีเ่ ป็นบุตร
หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ความไม่สงบแตกต่างไปจากผู้อื่น
ในด้านของสุขภาพและการรับบริการสาธารณสุข รัฐควรหามาตรการและ/หรือแนวทางในการสนับสนุน เพือ่ ให้ผปู้ กครอง
และเด็กในพื้นที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนการสร้างความรู้และความตระหนักในการ
ให้ความส�ำคัญด้านสุขอนามัยของแม่และเด็ก
จากกรณีที่รัฐได้เห็นชอบร่าง “มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง”
นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกในการปกป้อง คุม้ ครองและเยียวยาฟืน้ ฟูสตรีทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทีแ่ สดง
ให้เห็นว่า รัฐได้ให้ความส�ำคัญและเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในอนาคต
รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มาตรการและแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล อย่างไรก็ดี จากข้อเรียกร้องด้านการยุติความรุนแรงต่อสตรีและกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางและผลักดัน
ให้เกิดพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยนั้น นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่รัฐจะต้องหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป

๕.๔ สิทธิชุมชนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕.๔.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทัง้ ใน ICCPR และ
ICESCR ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม
ไม่ได้รับรองสิทธิชุมชนไว้ในกฎหมายแต่เป็นการรับรองเฉพาะ
สิทธิของปัจเจกชน (Individual Rights) ซึง่ เอือ้ ให้ปจั เจกชนทีอ่ ยูร่ วมกัน
เป็นชุมชนสามารถเรียกร้องสิทธิบางประการได้ ส่วนตราสารอืน่ ที่
เป็นปฏิญญาเป็น Soft Law ทีไ่ ม่สร้างพันธะกรณีทางกฎหมายให้รฐั
ต้องปฏิบตั ติ าม อาทิ ปฏิญญาสิทธิในการพัฒนา ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ
ของประชาชาติทอ้ งถิน่ ดัง้ เดิมแห่งสหประชาชาติ ปฏิญญาริโอ แต่การที่
ประเทศไทยเป็นภาคี ICCPR และ ICESCR ได้บญั ญัตริ บั รองสิทธิของ
ปัจเจกชนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทีด่ นิ และป่าไม้ เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ชุมนุมโดยสงบ สิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร สิทธิในการมีสว่ นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นต้น
ในส่วนของกฎหมายของไทยได้รบั รองสิทธิชมุ ชนไว้อย่างชัดเจน โดยบัญญัตไิ ว้ตงั้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยได้รบั รอง “สิทธิชมุ ชน” ในฐานะ “สิทธิเชิงกลุม่ (Collective Rights)”
โดยเป็นการให้สทิ ธิแก่ชมุ ชนในการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยัง่ ยืน โดยบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ระบุวา่ “บุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชน
ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
และของชาติและมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม รวมทัง้ ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน” และมาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ ระบุวา่ “บุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ
ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังปรากฏบทบัญญัติอื่นที่เป็นการยอมรับความมีอยู่
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

๔) สถานการณ์ด้านสิทธิสตรี

บทที่

๕

ของ “ชุมชน” โดยจะเห็นได้วา่ มีบทบัญญัตอิ นื่ ซึง่ มีสาระของสิทธิของ
บุคคลทีร่ วมกันเป็นชุมชน ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว้หลายประการ
เช่น สิทธิในการมีสว่ นร่วมทีจ่ ะส่งเสริม บ�ำรุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม (มาตรา ๘๕ (๕)) และสิทธิทจี่ ะได้รบั ข้อมูล ค�ำชีแ้ จง และ
เหตุผลจากรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ทีอ่ าจมีผลกระทบส�ำคัญอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับชุมชนท้องถิน่ (มาตรา ๕๗ วรรคแรก)
เป็นต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ๒๘๙ ก็ได้กล่าวถึงสิทธิ
ของชุมชนไว้เช่นกัน
๕.๔.๒ สถานการณ์ทวั่ ไป
สถานการณ์ปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักเป็นผลมาจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ ที่มุ่งเน้น
การขยายตัวตามแนวของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ แต่สง่ ผลให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ในด้านต่าง ๆ ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งของปัญหามาจากการที่รัฐจัดให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ
การด�ำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง ขาดความเข้าใจในบริบทของชุมชน
ตลอดจนการค�ำนึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาชีพท�ำกินของคน
ในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น กรณี
โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เริ่มก่อตั้งในปี ๒๕๓๒ และด�ำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๖ ปี
ซึง่ โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทัง้ ต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ รวมถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชุมชนทีม่ มี าแต่เดิม
จนท�ำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ๒๙๐ กรณีกิจการเหมืองแร่ทองค�ำในจังหวัดเลย และกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่
ของภาคใต้ เป็นต้น จนเกิดปรากฏการณ์ของกระบวนการต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องสิทธิขนึ้ ในหลายรูปแบบ อาทิ การยืน่ ข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ
การออกแถลงการณ์ทั้งในนามของชุมชนหรือร่วมกับนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเรียก
ร้องสิทธิตามที่กฎหมายให้การรับรอง ไปจนถึงการรวมตัวกันฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อหน่วยงานรัฐและ/หรือผู้ประกอบการ เพื่อให้
องค์กรฝ่ายตุลาการพิพากษาชี้ขาดกรณีปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น๒๙๑ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิชุมชน จ�ำนวน ๓๓๗ ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๕
จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งมากเป็นอันดับ ๓ รองจากสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน๒๙๒
๕.๔.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
สถานการณ์ดา้ นสิทธิชมุ ชนยังคงเป็นสถานการณ์ทคี่ ล้ายคลึงกับปีทผี่ า่ นมา โดยรัฐพยายามทีจ่ ะด�ำเนินโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งในการด�ำเนินการของรัฐนั้นย่อมมีผลกระทบต่อประชาชน และชุมชน จึงได้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนและชุมชน ซึ่งมีสถานการณ์ส�ำคัญ ๆ ดังนี้
๑) การบริหารจัดการพลังงาน : โรงงานไฟฟ้า

รัฐบาลได้มีนโยบายด้านพลังงาน กล่าวคือ การให้มีการส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งใน
ทะเลและบนบก และด�ำเนินการให้มกี ารสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ โดยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทัง้ จากการใช้ฟอสซิลเป็น
เชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม๒๙๓ เพื่อ
ให้ประเทศมีความมัน่ คงทางด้านพลังงาน ซึง่ ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้มกี ารผลักดันให้มกี ารสร้างโรงงานไฟฟ้าหลายแห่งด้วยกัน
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
จาก ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โดย นิตยา โพธิ์นอก, ๒๕๕๗, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า
๒๙๑
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๒๙๒
จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน: ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน, งานเดิม.
๒๙๓
จาก ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan policy/policy?orders[publishUp]=
publishUp&issearch=1
๒๘๙
๒๙๐
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

โดยนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ. ก�ำลังพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในภาคใต้ ๒ โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพา เพือ่ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ตามแผนพัฒนาก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ หรือ พีดีพี ๒๐๑๕ ซึ่งปัจจุบัน
กฟผ. ได้ดำ� เนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตามขัน้ ตอน เพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั
ระบบไฟฟ้าในภาคใต้ และในภาพรวมของประเทศ ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ภาคใต้ทั้ง ๑๔
จังหวัด มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ ๒,๖๓๐ เมกะวัตต์ เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕
หรือ ๑๒๕ เมกะวัตต์ ในขณะที่ภาคใต้มีก�ำลังผลิตในพื้นที่เพียง ๒,๒๒๕ เมกะวัตต์ ต้องรับไฟฟ้าจากภาคกลาง จ�ำนวน ๓๗๕
เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่า ภาคใต้จะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราวร้อยละ ๔ - ๕ ทุกปี จึงควรมีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักในพื้นที่ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าภาคใต้อย่างยั่งยืน๒๙๔

โดยทัง้ สองโครงการได้รบั การคัดค้านจากประชาชน ชุมชน เนือ่ งจาก
ไม่มั่นใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น
กรณีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้มกี ารต่อต้านจากเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี
ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้มกี ารเดินเท้าจากปัตตานีไปยังอ�ำเภอเทพา ทีก่ อ่ สร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาในอนาคต เพือ่ รณรงค์ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการสร้างโรงไฟฟ้า
ซึง่ พบว่าการรับรูข้ องประชาชนต่อโครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
มีนอ้ ยมาก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ ทีพ่ อรูก้ ไ็ ม่มใี ครรูร้ ายละเอียด ไม่ทราบถึงผลดี
ผลเสียใด ๆ นอกจากนี้ เครือข่ายได้ขอให้เปิดเผยรายงาน EIA ของโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพา ซึง่ กฟผ. ส่งไปยังส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แต่ไม่อนุญาตให้ถา่ ยเอกสาร
บทที่
เอามาศึกษา๒๙๕ การจัดเวทีเสวนาโรงไฟฟ้าถ่านหินปะนาเระ“ว่าทีโ่ ศกนาฏกรรมชายแดนใต้” เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ๕
โดยมีนกั วิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม ตัวแทนชาวบ้าน ทัง้ นี้ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ กล่าวว่า
การตั ด สิ น ใจในโครงการโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น หรื อ โครงการขนาดใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ช ายแดนใต้ อาจจะกลายเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง
ทีเ่ ร่งให้เกิดความรุนแรงในพืน้ ที่ หากรัฐจะแก้ปญ
ั หานีจ้ ะต้องใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายทีต่ อ้ งมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ที่มัก
ไม่ถูกให้ความส�ำคัญหรือถูกละเลยในการประเมินผลกระทบ จนอาจเป็นปัจจัยน�ำไปสู่ความรุนแรงได้๒๙๖ กรณีโรงไฟฟ้า
ถ่านหินกระบี่ พบว่า เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้มีแถลงการณ์ประณามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่ ไ ด้ เ ปิ ด ประมู ล และประกาศผลการประมู ล บริ ษั ท ที่ ใ ห้ ร าคาต�่ ำ สุ ด ในการสร้ า ง
โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น กระบี่ ที่ ต� ำ บลคลองขนาน และท่ า เที ย บเรื อ ขนส่ ง ถ่ า นหิ น
ที่ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่
นายกรัฐมนตรีลงนาม ตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน
๓ ประการ คือ ให้ยุติกระบวนการ EIA ให้ยุติการประมูล ให้พิสูจน์การใช้พลังงาน
หมุ น เวี ย น ๓ ปี โดย ๒ ประการแรกได้ รั บ การปฏิ บั ติ ทั น ที ประการที่ ๓ ให้
ตั้งกรรมการ ๓ ฝ่ายขึ้นมาพิจารณาหาแนวทางการด�ำเนินการ จนกระทั่ง ปัจจุบัน
จาก กฟผ.เผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=695110
จาก “หมอสุภทั ร”เผยคนปัตตานีแทบไม่รขู้ อ้ มูลสร้างโรงไฟฟ้าเทพาทัง้ ทีร่ บั ผลกระทบโดยตรง ขบวนรณรงค์ตา้ นวันที่ ๓ คึกคัก แถลงการณ์ระบุชดั ไม่รบั ความหวังดี
จอมปลอม-อ้างการพัฒนา, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://transbordernews.in.th/home/?p=12387
๒๙๖
จาก ปฏิบัติการทวงคืน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ประชาชนเปิดเวทีต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินปะนาเระ จวกรัฐปกปิดข้อมูล ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังเตือนเหตุปัจจัยเร่ง
ความรุนแรง: ส�ำนักข่าวชายขอบ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://transbordernews.in.th/home/?p=12528
๒๙๔
๒๙๕
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กรรมการ ๓ ฝ่ายยังไม่มีข้อยุติ นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการของกรรมการ ๓ ฝ่ายไม่เกิดความจริงใจในการด�ำเนินการ
ไม่พยายามหาทางออก แต่พยายามทุกวิถีทางในการน�ำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน๒๙๗
นอกจากนี้ รัฐยังมีโครงการสร้างโรงฟ้าฟ้าถ่านหินอ่างทองและโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีการต่อ
ต้านจากประชาชน ชุมชนเช่นเดียวกัน โดยกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งท�ำเรื่องขอขยายโรงงาน เพื่อ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ถา่ นหินซับบิทมู นิ สั ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ได้รบั การคัดค้านจากชาวบ้าน เพราะเกรงว่าชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานจะได้รับอันตรายจากมลพิษ ทางโรงงานท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางฝ่ายชาวบ้านยืนยันไม่เอาโรงงานถ่านหินไม่ว่ากรณีใด ๆ๒๙๘ ส่วนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อใช้ในเหมืองแร่โปแตชของชาวบ้านในนาม “กลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิดบ�ำเหน็จณรงค์” ซึง่ ท�ำให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้ายังไม่สามารถเริม่ ได้ ทัง้ นี้ เหมืองแร่โปแตช อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ ได้
รับประทานบัตรในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หลังรัฐบาลต่าง ๆ พยายามผลักดันมากว่า ๓๐ ปี แต่การด�ำเนินโครงการล่าช้า
เนือ่ งจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีจ่ ะใช้ภายในโครงการ ซึง่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิง ถูก
ชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน เนื่องจากความกังวลถึงผลกระทบจากมลพิษต่อสุขภาพ และพืชผลทางการเกษตร รวมถึงการแย่ง
ชุมชนใช้แหล่งน�ำ้ อย่างไรก็ตาม การเคลือ่ นไหวคัดค้านของกลุม่ ฅนรักษ์บา้ นเกิดบ�ำเหน็จณรงค์กถ็ กู ปิดกัน้ จากฝ่ายความมัน่ คง
อยูเ่ สมอ ทัง้ การห้ามใส่เสือ้ คัดค้านและแสดงความเห็นในเวทีรบั ฟังความเห็นเมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงการสัง่ ห้ามจัดงานบุญผ้าป่า
เพือ่ ระดมทุนต่อสูค้ ดั ค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มี
เจ้าหน้าทีแ่ ต่งกายด้วยชุดทหารไปบ้านแกนน�ำเพือ่ พูดคุย แต่ไม่พบตัว๒๙๙
นอกจากนี้ ได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๙/๒๕๕๙ เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ให้เพิม่ ข้อความเป็นวรรค ๔ ของมาตรา ๔๗ ว่า “ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินโครงการหรือกิจการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ในระหว่างทีร่ อผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามวรรคหนึง่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการหรือกิจการนัน้ อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการ เพือ่ ให้ได้มา
ซึง่ เอกชนผูร้ บั ด�ำเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สทิ ธิกบั เอกชนผูร้ บั ด�ำเนินการ
ตามโครงการหรือกิจการไม่ได้”๓๐๐ ซึง่ เป็นการด�ำเนินการแบบคูข่ นานกันไปเพือ่ เป็นการลดระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการให้เร็วขึน้
อีกทัง้ เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุน หลังจากนัน้ ได้มขี อ้ มูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องระบุเพิม่ เติมว่า ขณะนี้ มีโครงการของรัฐ
ทีเ่ ข้าข่ายการด�ำเนินงานตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙ รวมประมาณ ๗๐ โครงการ เช่น โครงการขนส่งมวลชน
ใช้ราง ๒๐ โครงการ ทางหลวง ๑๗ โครงการ เขือ่ นและอ่างเก็บน�ำ้ ๘ โครงการ โรงพยาบาล ๕ โครงการ เป็นต้น ผลของค�ำสัง่ หัวหน้า คสช.
ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙ ได้กอ่ ให้เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ ท้วงติงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากค�ำสัง่ ฉบับดังกล่าวจากหลายฝ่าย ทัง้ นักวิชาการ
ด้านสิง่ แวดล้อม เครือข่ายองค์กรต่าง ๆ โดยในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มีแถลงการณ์คดั ค้านค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙
ขององค์กรและเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ หมด ๕๖ องค์กร ๓๐๑
จาก กลุ่มต้านถ่านหิน ประณาม กฟผ. ละเมิดข้อตกลง ท�ำประมูลสร้างโรงไฟฟ้า, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/233752
จาก ชาวอ่างทองคัดค้านไม่เอาโรงงานถ่านหิน, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttp://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=674901
๒๙๙
จาก ทหารเข้าพบชาวบ้านค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินบ�ำเหน็จณรงค์ อ้างอยากคุยเพราะเป็นแกนน�ำ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.prachatai.org/journal/2016/05/65909
๓๐๐
คสช. แก้ไขพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมขั้นตอน EIA, http://www.asa.or.th/th/node/139602 เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐.
๓๐๑
ข้อวิเคราะห์หลักเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ คือ ค�ำสั่ง (คสช.) ที่ ๙/๒๕๕๙ เป็นการส่งสัญญาณทางนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเป้าหมายเร่งรัด
การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมามักประสบปัญหาการก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สุขภาพของชุมชนท้องถิ่น การเร่งรัดดังกล่าวเป็นการลดความส�ำคัญ
ด้านการดูแลคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน การด�ำเนินการให้ได้มาซึง่ เอกชนผูร้ บั ด�ำเนินการตามโครงการโดยทีม่ าตรการการป้องกันผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมยังมิได้รบั ความเห็นชอบเป็นการสร้างบรรทัดฐานทีบ่ กพร่องในการละเว้นการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของกฎหมายทีป่ กป้องผลประโยชน์ของสาธารณะสาระส�ำคัญ นอกจาก
นี้ เนื่องจากโครงการหรือกิจการเข้าข่ายค�ำสั่ง (คสช.) ที่ ๙/๒๕๕๙ เป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรง
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต แม้ว่าจะยังให้มีการท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป แต่จะสร้างผลกระทบและความเชื่อมั่นต่อความเป็นอิสระในการ
จัดท�ำและพิจารณารายงาน EIA และจะยิง่ ท�ำให้โครงการทีด่ ำ� เนินการตามค�ำสัง่ ดังกล่าวมีปญ
ั หาความขัดแย้ง ความไม่เชือ่ ถือยอมรับจากประชาชนและชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการรวมทัง้
จากสาธารณะ แม้ว่าจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมก็ตาม แม้ว่า ผลของค�ำสั่ง (คสช.) ที่ ๙/๒๕๕๙ ไม่ได้เป็นการให้หยุดการท�ำรายงาน EIA แต่ให้จัดหาเอกชนมารับด�ำเนิน
โครงการของรัฐไปพร้อม ๆ กับการด�ำเนินกระบวนการจัดท�ำและพิจารณารายงาน EIA อย่างไรก็ตาม ยังมีปญ
ั หาในด้านการขาดความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ จากประชาชนและชุมชน เนือ่ งจาก
การขาดความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลรายงาน EIA ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาในด้านระบบการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการลด
ผลกระทบที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ปัญหาในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ
๒๙๗
๒๙๘
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ในปี ๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณา
การต่อใบอนุญาตโลหะกรรมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ก�ำลังจะหมดอายุลง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นควรให้ต่อ
ใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพือ่ ให้นำ� แร่ทเี่ หลืออยู่
ไปใช้ประโยชน์ และเข้าสู่แผนฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง
การยุติการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำทั่วประเทศดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก
๔ กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลังการเก็บข้อมูลและผลการศึกษาทางด้านสิง่ แวดล้อมและด้านสุขภาพ การรวบรวมข้อมูลผลกระทบดังกล่าว รวมถึงลงพืน้ ที่
ตรวจสอบรอบเหมืองและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว จึงจ�ำเป็นต้องยุตกิ ารท�ำเหมืองทัว่ ประเทศทัง้ หมด เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนต่อไป

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

๒) เหมืองแร่

ต่อมา เครือข่ายผูป้ ว่ ยจากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำพิจติ รและเพชรบูรณ์ และเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการท�ำเหมืองทอง
ของบริษัทฯ ต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาล แต่กลุ่มเครือข่ายยังมีความห่วงกังวลในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยา เรื่องสุขภาพ
ชาวบ้าน เรื่องสิ่งแวดล้อมว่า จะมีการดูแลอย่างไร ฟื้นฟูกันอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมจากการท�ำเหมืองแร่ของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำของบริษัทฯ ในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยไม่มีเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมีมติ ดังนี้
(๑) รับทราบตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานในรูปแบบวีดที ศั น์ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม
บทที่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ๕
ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำของบริษัทฯ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน
(๒) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการเรือ่ งนีใ้ ห้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป มีมติเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติได้มกี ารตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. .... โดยได้มกี ารประชุมตัง้ แต่วนั ที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ในระหว่างพิจารณา
กฎหมายดังกล่าว มีข้อกังวลต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เช่น กลุ่มประชาชนในพื้นที่รอบเหมือง
ได้มีการยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อให้ส่งหนังสือของชาวบ้านยื่นต่อ สนช. เพื่อขอให้ถอนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. .... และให้นำ� ร่างกฎหมายแร่ฉบับประชาชนทีค่ ณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย (คปก.) ได้รา่ งเอาไว้แล้วน�ำมา
พิจารณาแทนเพือ่ คัดค้านร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. .... ทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นขัน้ พิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) อยูใ่ นขณะนี้
โดยมี ข ้ อ เรี ย กร้ อ งส� ำ คั ญ ๔ ประการ ประกอบด้ ว ย (๑) การกั น เขต
ทรัพยากรแร่ หรือ Mining Zone ออกจากพื้นที่หวงห้ามตามกฎหมาย
อื่นให้ชัดเจน (๒) การลดขั้นตอนการขอสัมปทานส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่
ให้สนั้ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสัน้ ได้ (๓) ท�ำให้หน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
คือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นหน่วยงานเดียว
และใช้กฎหมายฉบับเดียว (๔) จัดท�ำรายงาน EIA/EHIA ส�ำหรับพืน้ ทีท่ มี่ แี ร่
อุดมสมบูรณ์ลว่ งหน้าไว้กอ่ น แล้วน�ำพืน้ ทีท่ มี่ แี ร่อดุ มสมบูรณ์ทผี่ า่ นความเห็นชอบ
EIA/EHIA แล้วเปิดให้เอกชนประมูลเพื่อเข้ามาท�ำเหมืองแร่
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ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. …. ตามทีค่ ณะอนุกรรมการด้านสิทธิชมุ ชนและฐานทรัพยากร
ใน กสม. เสนอ โดยมีมติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. …. ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกไปก่อน โดยจากการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและ
ประชาชน คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ร่างกฎหมายแร่ฉบับดังกล่าว ยังมีปญ
ั หาความไม่ชดั เจนและช่องว่างหลายประการ
ทั้งในเรื่องกลไกการบริหารจัดการแร่ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ การก�ำหนดเขตแหล่งแร่ทับซ้อนพื้นที่เขตอนุรักษ์
การใช้ระบบประมูลเขตแหล่งแร่ การแบ่งประเภทเหมืองแร่ กองทุนฟืน้ ฟูและประกันความเสีย่ ง รวมถึงกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงสมควรพิจารณาเรือ่ งดังกล่าวอย่างรอบคอบโดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำกลับไปพิจารณา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวด้วย
๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้

ในปี ๒๕๕๙ สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทีด่ นิ และป่าไม้ ถือว่ายังคงปรากฏขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เรื่อยมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการทวงคืนผืนป่าตามค�ำสั่ง
คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗ ท�ำให้มีการด�ำเนินการปราบปรามการ
บุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ค�ำสั่ง คสช.
ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ข้อ ๒.๑ ก�ำหนดให้การด�ำเนินการใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท�ำกินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่
เดิมนั้นก่อนค�ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่า มีการด�ำเนินการขับไล่ บุกยึด และรื้อท�ำลายทรัพย์สิน
ของประชาชนทีอ่ าศัยและท�ำกินในพืน้ ทีป่ า่ โดยมุง่ เน้นการบรรลุเป้าหมายของค�ำสัง่ ดังกล่าวเป็นส�ำคัญ ขาดกระบวนการและ
ขั้นตอนการด�ำเนินการที่ละเอียดรอบคอบมากพอ และยังมิได้ค�ำนึงถึงความแตกต่างของพื้นที่ซึ่งมีบริบทความเป็นมาของ
ปัญหา รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีการด�ำรงชีวิตที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการ
ที่ดิน จ�ำนวน ๘๗ ค�ำร้อง๓๐๒ ซึ่งในจ�ำนวนค�ำร้องดังกล่าวนี้มีกรณีที่ส�ำคัญ เช่น ชาวบ้านแม่จอน หมู่ที่ ๑๑ อ�ำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐกว่า ๑๐๐ นาย สนธิก�ำลังเข้าไปในหมู่บ้านและเรียกประชุมชาวบ้าน เรื่องการทวงคืน
ผืนป่า และการขอให้ชาวบ้านคืนทีท่ ำ� กินให้กบั รัฐในส่วนทีบ่ กุ รุกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึง่ ส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วนได้รบั
ผลกระทบไม่มีที่ดินท�ำกิน หรือเหลือที่ดินเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการท�ำการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เป็นต้น
๔) นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ๓๐๓

ประเทศไทยได้ เ ข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเชื่ อ มโยง
เศรษฐกิ จ บริ เ วณชายแดนที่ ติ ด กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมานั บ ตั้ ง แต่
ยุคทศวรรษที่ ๒๕๔๐ อันเป็นผลจากการร่วมมือภายใต้กรอบข้อตกลง
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแม่น�้ำโขงและอาเซียนที่ส�ำคัญ คือโครงการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater
Mekong Sub-region: GMS) ในปี ๒๕๓๕ แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ในปี
๒๕๓๖ และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy) ในปี ๒๕๔๕ อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่สามารถจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน

จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน: ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน, งานเดิม.
ประทีป มีคติธรรม เอกสารสรุปการประชุมเพื่อจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรและผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ประจ�ำปี ๒๕๕๙
๓๐๒
๓๐๓
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ทัง้ นี้ ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาครัฐจะให้สทิ ธิพเิ ศษแก่เอกชนผูล้ งทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นเวลา ๘ ปี ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
เป็นต้น นอกจากนี้ คสช. ยังได้ออกค�ำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และค�ำสั่ง คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส�ำหรับการประกอบกิจกรรมบางประเภท เพื่อเปิดทางให้ผู้ลงทุนด�ำเนินการก่อสร้าง
โรงงาน อาคาร โดยไม่ผิดกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

ภายหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ.๒๕๕๗ รัฐบาลและ คสช. มีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ
ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีค�ำสั่ง คสช. ที่ ๗๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและขับเคลือ่ นการจัดตัง้ และด�ำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำหรือข้อเสนอแนะเพือ่ แก้ไข้ปญ
ั หาอุปสรรคในการ
ด�ำเนินการ นอกจากนี้ ได้มคี ำ� สัง่ คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เพือ่ จัดหาทีด่ นิ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย
ที่ดินในพื้นที่ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร และตําบลป่าไร่ อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
และต�ำบลส�ำนักขาม อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๔.๑) ผลกระทบจากนโยบาย
ภายใต้นโยบายดังกล่าว มีประชาชนและชุมชนได้รบั ผลกระทบและไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการด�ำเนินการ
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลในหลายพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
การสูญเสียที่ดินส�ำหรับอยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค่าชดเชย ผลกระทบในด้านสิทธิชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น การก�ำหนดทีส่ าธารณะประเภทพลเมืองใช้รว่ มกัน(ป่าชุมชน) ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น อันเป็นสาเหตุให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบออกมาคัดค้านการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายพื้นที่
บทที่
ส่งผลกระทบท�ำให้การด�ำเนินนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปด้วยความล่าช้า และนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ๕
ในการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๒) ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔/๒๕๕๙ เรือ่ ง การยกเว้นการใช้บงั คับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมส�ำหรับการประกอบกิจกรรมบางประเภท
คสช. ได้ออกค�ำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๙ ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองและข้อก�ำหนด
ตามกฎหมายควบคุมอาคารทีบ่ งั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่สอดคล้องและเป็นอุปสรรคต่อการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนัน้
เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการจัดตัง้ และบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วจึงออกค�ำสัง่ ดังกล่าว นอกจากนัน้
ยังได้ออกค�ำสัง่ คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ โดยระงับและแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมายบางประการ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อความพยายามของรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรือ่ งความมัน่ คงในการจัดหาพลังงานของประเทศไทย และปัญหาสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะล้นเมือง
และเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ส่งผลให้การประกอบกิจการบางประเภทไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับของ
กฎหมายว่าด้วยผังเมือง ได้แก่
(๑) คลังน�ำ้ มันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
(๒) กิจการโรงงานล�ำดับที่ ๘๘: โรงงานผลิต ส่ง หรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าและสถานีสง่ ไฟฟ้า)
(๓) กิจการทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการผลิต ขนส่ง และระบบจ�ำหน่ายพลังงานของกิจการตาม (๑) และ (๒) (เช่น
ท่อส่งน�ำ้ มัน สายส่งไฟฟ้า)
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(๔) กิจการโรงงานล�ำดับที่ ๘๙: โรงผลิตก๊าซซึง่ มิใช่กา๊ ซธรรมชาติ (เช่น โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ)
(๕) กิจการโรงงานล�ำดับที่ ๑๐๑: โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (เช่น โรงบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เตาเผาขยะ)
(๖) กิจการโรงงานล�ำดับที่ ๑๐๕: โรงงานคัดแยกและฝังกลบสิง่ ปฏิกลู วัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว (เช่น หลุมฝังกลบขยะ)
(๗) กิจการโรงงานล�ำดับที่ ๑๐๖: โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการน�ำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว หรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธกี ารผลิตทางอุตสาหกรรม (โรงงานรีไซเคิล)
(๘) กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการก�ำจัดมูลฝอย
		 การระงับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังกล่าว ส่งผลกระทบ
ท�ำให้การประกอบกิจการดังกล่าวไม่ตอ้ งด�ำเนินการตามกฎหมายปกติอกี ต่อไป และท�ำให้ลดทอนหลักประกันในการป้องกัน
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับประชาชน
๔.๓) การประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ๒๕๕๙
		 ๔.๓.๑) ผลกระทบเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ศกึ ษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนอ�ำเภอแม่สอด และเป็นหนึ่งในเมืองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบาย
ของรัฐบาลไทย ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบให้จังหวัดตากเป็นพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ ต�ำบล ๓ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอแม่ระมาด และอ�ำเภอ
พบพระ คิดเป็นเนือ้ ทีร่ วม ๘๘๖,๘๔๗ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด อย่างไรก็ตาม ในการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ให้เอกชน
และการนิคมอุตสาหกรรมเช่าใช้ประโยชน์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด ได้อาศัยอ�ำนาจตาม
มาตรา ๔๔ โดยค�ำสั่ง คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๗ บนเนื้อที่ ๒,๑๘๒ ไร่ (ตามค�ำสั่ง คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๗) แบ่งออกเป็น ๒ แปลง คือ
แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑,๓๔๖ ไร่ จัดให้เอกชนเช่าที่ดินลงทุน ส่วนแปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๘๓๖ ไร่ จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมลงทุน
การด�ำเนินโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่อง ที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินของประชาชน
โดยประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่ และไม่ได้รับค่าชดเชยเยียวยาหรือจัดหาที่อยู่และที่ท�ำกินใหม่ให้๓๐๔
		 ๔.๓.๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ในปี ๒๕๔๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอก�ำหนดให้พื้นที่ ๓ อ�ำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงราย คือ อ�ำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ
เป็นพื้นที่น�ำร่องเพื่อพัฒนาพื้นที่การลงทุนร่วมระหว่างประเทศ ในลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่บริเวณต�ำบลสถานและต�ำบลศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ประมาณ
๑๖,๐๐๐ ไร่ ต่อมา ได้ปรับเหลือพื้นที่ ๖,๒๕๐ ไร่ โดยเน้นอุตสาหกรรม (๑) แปรรูปเกษตรและอาหาร (๒) อัญมณีและ
เครื่องประดับ (๓) สิ่งทอขั้นปลาย (๔) บริการขนส่ง (๕) เครื่องใช้ไฟฟ้า/electronics (๖) ยา/เครื่องส�ำอางค์สมุนไพร
(๗) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร (๘) หัตถกรรม/OTOP และ (๙) แปรรูปไม้และการพิมพ์
ปัจจุบนั คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบให้จงั หวัดเชียงรายเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ครอบคลุมพืน้ ที่ ๒๑ ต�ำบล ๓ อ�ำเภอ ในอ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน และอ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย โดยมีเนือ้ ทีร่ วมถึง ๙๕๒,๒๖๖.๔๖ ไร่ ล่าสุดทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบก�ำหนดแปลงทีด่ นิ ๓ แปลง รวมเนือ้ ทีท่ งั้ หมด ๒,๐๕๒ ไร่ ใน ๓ อ�ำเภอ ได้แก่
๓๐๔

การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค�ำร้องที่ ๑๕๔/๒๕๕๙ และค�ำร้องที่ ๗๗/๒๕๖๐
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		 ๔.๓.๓) เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลาเป็นด่านการค้าชายแดนทีส่ ำ� คัญในการเชือ่ มโยงการขนส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย
ประกอบด้วย พืน้ ทีต่ ำ� บลสะเดา ต�ำบลส�ำนักขาม ต�ำบลส�ำนักแต้ว ต�ำบลปาดังเบซาร์ รวม ๕๕๒.๓ ตร.กม. (๓๔๕,๑๘๗.๕ไร่)
โดยมีดา่ นการค้าทีส่ ำ� คัญคือ ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชือ่ มต่อกับรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลสิ
ประเทศมาเลเซีย มูลค่าการขายชายแดนสูงสุดอันดับหนึง่ และสองของไทยตามล�ำดับ
การจัดหาทีด่ นิ คสช. ได้มคี ำ� สัง่ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ก�ำหนดให้พนื้ ทีบ่ ริเวณต�ำบลส�ำนักขาม เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑,๓๐๐ ไร่
จัดตัง้ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยทีด่ นิ บริเวณดังกล่าวได้มาจากการยึดทรัพย์ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) และศาลได้มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ตกเป็นทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ปัจจุบนั ถือเป็นทีร่ าชพัสดุอยูใ่ นความครอบครองของกรมธนารักษ์

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

(๑) ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์บ้านทุ่งงิ้ว ๕๓๑ ไร่
ต�ำบลสถาน อ�ำเภอเชียงของ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวบ้านในพื้นที่
(๒) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๖๕๑ ไร่ ต�ำบลบ้านแซว
อ�ำเภอเชียงของ เป็นพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน
(๓) ที่ราชพัสดุโรงงานยาสูบ ๘๗๐ ไร่ ต�ำบลโป่งผา
อ�ำเภอแม่สาย เป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านใช้เพาะปลูกยาสูบ
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในสิทธิการใช้ประโยชน์ดา้ นการอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ชุม่ น�ำ้ และระบบนิเวศลุม่ น�ำ้ อิง รวมถึงความกังวลใจต่อ
ผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมหากมีขนึ้ และยังมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพท�ำไร่ยาสูบ โดยเป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนใช้ในการท�ำไร่
และโรงบ่มใบยาสูบ และกระทบต่อแหล่งน�้ำธรรมชาติ๓๐๕

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ทีเ่ ช่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวจาก
บทที่
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพือ่ สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย ท�ำการเกษตร และค้าขายมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ก่อนทีพ่ นื้ ที่ ๕
จะกลายเป็นทีร่ าชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึง่ ต้องอพยพออกจากพืน้ ทีจ่ ำ� นวน ๓๐๐ ครัวเรือน ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบกว่า ๒,๐๐๐ คน๓๐๖
		 ๔.๓.๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนมตัง้ อยูใ่ นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North Southern Economic Corridor :
NSEC) และแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) ภายใต้กรอบ GMS ทีผ่ า่ นมา
ตัง้ แต่เปิดสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงแห่งที่ ๓ (นครพนม-ค�ำม่วน) เมือ่ ปี ๒๕๕๔ จังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจังหวัดทีไ่ ด้รบั การจับตามอง
ว่าเป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ และก�ำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุน การขนส่ง และการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของไทยซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตลอดจนเชือ่ มโครงข่ายถึงประเทศจีน เนือ่ งจากจังหวัดนครพนมอยูใ่ นแนวเส้นทางการค้า
สายใหม่ตามเส้นทาง R 12 ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงผ่านลาว-เวียดนาม-จีน นอกจากทีจ่ ะใช้เป็นเส้นทางการค้า การลงทุน การบริการแล้ว
เส้นทาง R 12 ถือว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งทางบกทีส่ ำ� คัญและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศจีน
ที่รุกลงใต้ โดยภาคอีสานของไทยคือ เป้าหมายที่ส�ำคัญของจีนในการเปิดประตูลงสู่ใต้ของอาเซียน
ทัง้ นี้ การจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ด�ำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม คณะอนุกรรมการด้าน
การจัดหาทีด่ นิ และบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีมติเห็นชอบพืน้ ทีด่ นิ ของรัฐ เมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๓๐๕
๓๐๖

การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค�ำร้องที่ ๒๕๕/๒๕๕๙, ๒๕๗/๒๕๕๙, ๖๙๐/๒๕๕๙
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค�ำร้องที่ ๒๒๑/๒๕๕๙
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๖ แปลง ในพืน้ ที่ ๒ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมืองนครพนม และอ�ำเภอท่าอุเทน รวมเนือ้ ที่ ๘,๐๒๘ ไร่ ในนัน้ เป็นทีด่ นิ รัฐประเภท
ทีส่ าธารณประโยชน์ ๓,๓๒๘ ไร่ และทีร่ าชพัสดุ ๔,๗๐๐ ไร่
นอกจากนัน้ ยังมีพนื้ ทีด่ นิ ของรัฐ ส�ำหรับเป็นพืน้ ทีส่ ำ� รองไว้รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
รวมเนือ้ ที่ ๖,๙๘๒ ไร่ แบ่งเป็นพืน้ ที่ ส.ป.ก. ๒ แปลง มีเนือ้ ที่ ๑,๗๒๐ ไร่ และพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ๕,๒๖๒ ไร่ ได้แก่
(๑) ทีด่ นิ ส.ป.ก. ต�ำบลกุรคุ ุ อ�ำเภอเมืองนครพนม เนือ้ ที่ ๑,๑๙๕ ไร่ ปัจจุบนั มีประชาชนใช้ทดี่ นิ
ท�ำการเกษตรปลูกยางพารา และมันส�ำปะหลังเต็มพืน้ ที่
(๒) ที่ดิน ส.ป.ก. ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมืองนครพนม เนื้อที่ ๕๒๕ ไร่ ปัจจุบันมีประชาชนใช้ที่ดิน
ปลูกมันส�ำปะหลัง
(๓) ป่าสงวนแห่งชาติปา่ ดงเซกา ต�ำบลรามราช อ�ำเภอท่าอุเทน เนือ้ ที่ ๔,๕๒๑ ไร่
(๔) ป่าสงวนแห่งชาติปา่ ดงเซกา ต�ำบลบ้านผึง้ อ�ำเภอเมืองนครพนม เนือ้ ที่ ๗๔๑ ไร่
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ท�ำให้เกิดผลกระทบในลักษณะท�ำให้ประชาชนต้องถูกขับไล่
ออกจากทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกินโดยการแจ้งความด�ำเนินคดีฐานบุกรุก โดยไม่มกี ารจัดหาทีอ่ ยูแ่ ละทีท่ ำ� กินให้ใหม่ และไม่มี
การจ่ายค่ารือ้ ถอนและค่าชดเชยให้แก่ประชาชนทีต่ อ้ งอพยพโยกย้าย๓๐๗
		 ๔.๓.๕) เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย๓๐๘
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคายว่า อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้ปดิ ประกาศให้ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์หนองนาทา
อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ออกจากพืน้ ที่ เนือ่ งจากถูกประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีประชาชน
อาศัยอยูป่ ระมาณ ๒๗ ครัวเรือน ๑๑๙ คน แต่การย้ายออกจากพืน้ ที่ ท�ำให้ประชาชนซึง่ ยากจนไม่มที อี่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกิน
นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ป็นเด็ก และผูส้ งู อายุ และมีภาระหนีส้ นิ และขอมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดการใช้ประโยชน์
ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ เนือ่ งจากเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของประชาชน รายละเอียดตามตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ สรุปผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กระทบต่อสิทธิของประชาชน
พื้นที่

ลักษณะของผลกระทบ

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

๓๐๗
๓๐๘

พื้นที่ตำ�บลท่าสายลวด
• ราษฎรจ�ำนวน ๖๕ ราย ซึง่ ครอบครองทีด่ นิ และท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ถูกให้ออกจากทีด่ นิ
เนือ่ งจากมีคำ� สัง่ คสช. ให้ทดี่ นิ ดังกล่าวตกเป็นทีด่ นิ ของกรมธนารักษ์เพือ่ น�ำไปใช้จดั ตัง้
“นิคมอุตสาหกรรม” และพืน้ ทีก่ อ่ สร้างอ่างเก็บน�ำ้ เพือ่ สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่ต�ำบลบุญเรือง อ�ำเภอเชียงของ
• การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน ซึง่ มีสภาพเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๓,๑๐๐ ไร่ ซึง่ ชุมชนได้รว่ มกันดูแลรักษาและเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ของ
ราษฎรในพืน้ ที่ ๓ หมูบ่ า้ น
พื้นที่ต�ำบลทุ่งงิ้ว
• การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน/พืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์
เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ซึง่ ชุมชนได้รว่ มกันดูแลรักษาและเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ของ
ราษฎรในพืน้ ที่ ๓ หมูบ่ า้ น
• เป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ริมแม่นำ�้ อิง
พื้นที่ต�ำบลโป่งผา
• การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อราษฎรผูป้ ลูกยาสูบจ�ำนวนประมาณ ๓,๐๐๐
ราย ซึง่ ปัจจุบนั ท�ำอาชีพปลูกยาสูบในพืน้ ที่ ๘๗๐ ไร่

การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค�ำร้องที่ ๔๕๔/๒๕๕๙
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค�ำร้องที่ ๖๓๘/๒๕๕๙
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ลักษณะของผลกระทบ

เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

พื้นที่ตำ�บลสระใคร
• น�ำพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นป่าชุมชนของบ้านไชยา หมูท่ ี่ ๔ อ�ำเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย เนือ้ ที่ ๗๑๘ ไร่ ไปใช้จดั ตัง้ เป็นพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม ภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• หน่วยงานของรัฐน�ำพื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกภูกระแต ตั้งอยู่บ้านห้อม ต�ำบล
อาจสามารถ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เนื้อที่ ๑,๘๖๐ ไร่ ไปใช้จัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม
• ประชาชนจ�ำนวน ๒๓๒ ราย ถูกให้ออกจากทีด่ นิ โดยหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องอ้างว่า
เป็นการบุกรุกที่สาธารณะภูกระแต
• ราษฎรจ�ำนวน ๒๙ ราย ถูกแจ้งความด�ำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่สาธารณะภูกระแต
บ้านไผ่ล้อม โดยราษฎรทั้ง ๒๙ รายต่อสู้คดีว่า ได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ โดยมีเอกสารที่ราชการออกให้ ได้แก่ ใบจอง ส.ค.๑ และ นส.๓
พื้นที่ตำ�บลสำ�นักขาม
• การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อราษฎรจ�ำนวนประมาณ ๓๐๐ ครอบครัว
ซึง่ เดิมเป็นผูเ้ ช่าทีด่ นิ จากส�ำนักงานป้องกันการฟอกเงิน (ปปง.) มากว่า ๑๐ ปี
• ราษฎรจ�ำนวนประมาณ ๑๖๐ ครอบครัว ยืน่ หนังสือขอความเป็นธรรมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

พื้นที่

๕.๔.๔ การประเมินสถานการณ์
ในการพัฒนาประเทศหรือการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ไม่วา่ จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐ หรือการก�ำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ แม้ว่าการพัฒนาจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน แต่ไม่อาจจะปฏิเสธการพัฒนาได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น
ในการที่รัฐจะด�ำเนินโครงการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน จึงควรอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่
ชุมชน และรัฐต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนมาถึงในปี ๕
๒๕๕๙ รัฐมีการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ หลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารจัดการพลังงาน : โรงงานไฟฟ้า
เหมืองแร่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทีด่ นิ และป่าไม้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ สถานการณ์ในด้านสิทธิชมุ ชน
ยังคงมีปญั หาทีค่ ล้ายคลึงกัน แม้วา่ การด�ำเนินโครงการจะด�ำเนินการคนละพืน้ ที่ แต่กพ็ บปัญหาในลักษณะเดียวกัน ซึง่ ปัญหาส�ำคัญ
ทีพ่ บคือ การขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน ชุมชน อย่างจริงจัง การไม่ได้เข้าถึงข้อมูลและได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนจากหน่วย
งานภาครัฐ จึงส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินโครงการของรัฐทีใ่ นช่วงแรกอาจจะด�ำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็ว แต่โครงการต่าง ๆ
ต้องมาหยุดชะงัก เนือ่ งจากได้รบั การคัดค้านจากประชาชนและชุมชนในพืน้ ทีท่ ดี่ ำ� เนินโครงการ จนรัฐไม่สามารถทีจ่ ะด�ำเนิน
โครงการต่อไปได้ หรือการด�ำเนินโครงการต้องล่าช้าออกไป ซึง่ รัฐควรทีจ่ ะให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในทุก ๆ กระบวนการ
อย่างแท้จริง และหากการด�ำเนินโครงการมีผลกระทบ ย่อมต้องมีการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากนี้ การที่รัฐ
มีคำ� สัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๙/๒๕๕๙ อาจส่งผลให้ชมุ ชนขาดความความเชือ่ มัน่ ต่อหน่วยงานรัฐในการท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมว่าจะมีความเป็นอิสระหรือไม่ ซึ่งองค์กรเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมรายประเด็น ดังนี้
๑) การบริหารจัดการพลังงาน: โรงงานไฟฟ้า

ในการด�ำเนินการของรัฐในการบริหารจัดการพลังงาน เพือ่ ความมัน่ คงด้านพลังงานนัน้ รัฐได้มโี ครงการสร้างโรงไฟฟ้า
ในหลาย ๆ พืน้ ที่ ซึง่ จะพบปัญหาเหมือน ๆ กัน คือ การไม่ได้เข้าถึงข้อมูลและได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนจากหน่วยงานภาครัฐ การขาด
การมีส่วนร่วมของชุมชน อันน�ำมาสู่การคัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากชุมชนที่กังวลถึงผลกระทบจากการสร้าง
โรงงานไฟฟ้า ทั้งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้านั้น
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ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ชุมชนในหลาย ๆ ประการ ซึ่งประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแสดง
ความคิดเห็น และสิทธิในการมีส่วนร่วม รัฐควรที่จะตระหนักถึงสิทธิดังกล่าว และมีความจริงใจในการที่จะให้ชุมชนเข้ามา
มีสว่ นร่วม ในการด�ำเนินโครงการของรัฐ เพือ่ ทีจ่ ะให้การด�ำเนินโครงการของรัฐด�ำเนินต่อไปได้โดยไม่มคี วามขัดแย้งและชุมชน
มีความพึงพอใจแม้ว่าอาจได้รับผลกระทบก็ตาม
๒) เหมืองแร่

ช่วงปี ๒๕๕๙ รัฐได้ดำ� เนินการหาข้อยุตทิ เี่ กิดขึน้ ระหว่างประชาชนกับผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงวิถชี วี ติ สุขภาพ
ของประชาชนและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ รัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีบทเรียนจากค�ำพิพากษากรณีเหมืองแร่ตะกัว่
ในบริเวณชุมชนชาวบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เหมืองแร่สงั กะสี อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเหมืองถ่านหิน จังหวัดล�ำปาง
ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูและชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ยาวนาน ประกอบกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
ขาดประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับสภาวะสังคมในปัจจุบนั มีเนือ้ หาเรือ่ งกลไกหลายอย่างทีไ่ ม่ชดั เจน เช่น กรณีการบริหาร
จัดการแร่ การก�ำหนดให้ส�ำรวจแหล่งแร่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พื้นที่เขตอุทยาน พื้นที่เขตป่าสงวนและการใช้ระบบประมูล
เขตแหล่ ง แร่ การแบ่ ง ประเภทเหมื อ งแร่ กองทุ น ฟื ้ น ฟู แ ละประกั น ความเสี่ ย งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารระบุ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
โดยผูส้ มั ปทานอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องขาดการติดตาม
และความเชื่อมโยงในมิติทุกด้าน เป็นต้น รัฐควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบและจริงจัง

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินและป่าไม้

สืบเนือ่ งจากการใช้คำ� สัง่ คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ นัน้ กสม. เห็นว่าการด�ำเนินนโยบายพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ
ยังไม่ได้ค�ำนึงหรือใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนและชุมชน นอกจากนี้
การด�ำเนินนโยบายพัฒนาทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดยังขาดความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับนโยบายอืน่ ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาซึง่ เป็นวาระ
ของชาติ อาทิ นโยบายการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคม ซึง่ รัฐบาลได้แถลงต่อสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เช่น
การทีร่ ฐั ออกมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ หรือการใช้อำ� นาจตามค�ำสัง่ คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗
อย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบตั ิ เป็นต้น ซึง่ ล้วนเป็นปัจจัยท�ำให้ปญ
ั หาความความขัดแย้งและความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมมากยิง่ ขึน้
๔) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องประชาชนอย่ า งน้ อ ย
๒ ประการ คือ ค�ำสัง่ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ เรือ่ ง การยกเว้นการใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและ
กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ และค�ำสัง่ คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ เรือ่ ง
การยกเว้นการใช้บงั คับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมส�ำหรับการประกอบกิจกรรมบางประเภท
มีผลกระทบต่อสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๗
และสิทธิในการมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ค.ศ. ๑๙๘๖ ทัง้ นี้
เนือ่ งจากกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายทีม่ เี นือ้ หา
และกระบวนการจัดท�ำกฎหมายอยูภ่ ายใต้หลักการคุม้ ครองสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหลักสิทธิในการมีชวี ติ อยูใ่ น
สภาพแวดล้อมทีด่ ี เมือ่ มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทัง้ สองฉบับในพืน้ ทีจ่ ดั ท�ำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงท�ำให้ประชาชน
ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้รบั ผลกระทบและมีความเสีย่ งกับการได้รบั ผลจากการทีท่ รัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเปลีย่ นแปลงไป
ทั้งนี้ “ผังเมือง” เป็นมาตรการส�ำคัญที่ใช้วางแผน ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะในเขต
พืน้ ทีเ่ มืองและชนบทให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ประชาชนสามารถอยูอ่ าศัยและท�ำงานในสภาพแวดล้อมทีด่ ที สี่ ดุ การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อันมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด (Maximize profit) สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ (Character) ของแต่ละเมือง
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ในการจัดท�ำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ได้ก�ำหนดกระบวนการ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมและสิทธิของประชาชนในการจัดท�ำ
ผังเมืองดังกล่าวไว้ คือ การวางและจัดท�ำผังเมืองรวมใด กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี จะต้องจัดให้มกี ารโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ครัง้ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องทีท่ จี่ ะมีการวาง
และจัดท�ำผังเมืองรวมนัน้ และเมือ่ คณะกรรมการผังเมืองด�ำเนินการวางผังเสร็จสิน้ แล้ว
ยังต้องปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการเขต
หรือทีท่ ำ� การแขวงของกรุงเทพมหานครหรือทีว่ า่ การอ�ำเภอ ทีท่ ำ� การขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ และสาธารณสถานภายในเขต
ของผังเมืองรวมนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวัน โดยเชิญชวนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อก�ำหนดของผังเมืองรวมได้
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือที่ท�ำการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดท�ำผังเมืองรวมนั้นโดยผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ
ร้องคัดค้าน ขอให้แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของผังเมืองรวมนัน้ ก็ได้๓๑๐

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ

สภาพบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดความสมดุลและยั่งยืน
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายส�ำคัญทีใ่ ช้บงั คับคือ พระราชบัญญัตกิ าร
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้มีการจัดท�ำผังเมืองใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) ผังเมืองรวม ซึ่งเป็นมาตรการ
ควบคุมโดยทัว่ ไปทีใ่ ช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและด�ำรงรักษาเมือง และบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม โดยใช้บงั คับในรูปแบบของกฎกระทรวง
และ (๒) ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งเป็นผังที่ก�ำหนดรายละเอียดที่ใช้พัฒนาหรือด�ำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ
ที่จ�ำเป็นทางผังเมืองที่มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้บังคับในรูปแบบของพระราชบัญญัต๓๐๙
ิ

ในขณะที่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น
กฎหมายซึ่ ง มี เ จตนารมณ์ เ พื่ อ ควบคุ ม การขยายตั ว ของเมื อ งในด้ า น
บทที่
การก่ อ สร้ า งอาคาร โดยก� ำ หนดมาตรการในด้ า นการควบคุ ม เกี่ ย วกั บ ๕
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่การจราจร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ�ำนวย
ความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี้ ให้รฐั มนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
มีอำ� นาจออกกฎกระทรวงในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น ก�ำหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนือ้ ที่ และทีต่ งั้ ของอาคาร ก�ำหนด
ลักษณะ ระดับ ความสูง เนือ้ ทีข่ องทีว่ า่ งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร ก�ำหนดระบบการจัดการเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น
ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน�ำ้ การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และการก�ำจัดขยะมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกลู ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลือ่ นย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร เป็นต้น๓๑๑
นอกจากนี้ การก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้ดำ� เนินการตามหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน ตัง้ แต่ขนั้ ตอน
การให้ขอ้ มูล การรับฟังความคิดเห็น และทีส่ ำ� คัญคือการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบอันเกิดจากโครงการ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการ จึงควรแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการตามที่เกิดขึ้น เพื่อให้
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชน
๓๐๙
ประทีป มีคติธรรม “ร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙
เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎ
กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส�ำหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน “หน้า ๑๐
๓๑๐
แหล่งเดิม.
๓๑๑
แหล่งเดิม.
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บทที่
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มเฉพาะ

๖

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะในบทนี้จะประเมินกลุ่มเฉพาะ จ�ำนวน ๘ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและ
ไร้สญ
ั ชาติ คนพิการ เด็ก นักปกป้องสิทธิมนุษยชน บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ ผูส้ งู อายุ แรงงานข้ามชาติและผูต้ ดิ ตาม และสตรี ซึง่ มีความ
เกีย่ วข้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยเนือ้ หาในรายงานฯ น�ำเสนอสถานการณ์ปญ
ั หา ความก้าวหน้าและความถดถอยในการด�ำเนินการของรัฐ
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละกลุ่มเฉพาะ
มีความละเอียดอ่อนในมิตดิ า้ นสิทธิมนุษยชนทีแ่ ตกต่างกัน เนือ้ หาในการประเมินสถานการณ์ของบทนีจ้ งึ มีความเกีย่ วข้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
หลายฉบับ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination: CERD) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: CRPD) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women:
CEDAW) รวมถึงพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับหลักการและกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ได้แก่ ปฏิญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้ เมือง (Universal Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP และหลักการ
ยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นความโน้มเอียงทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (The Yogyakarta
Principles) โดยในปี ๒๕๕๙ มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของแต่ละกลุ่มเฉพาะ ดังนี้

๖.๑ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ
๖.๑.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กรอบในการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทย พิจารณาตาม
ข้อบทและหลักการต่าง ๆ ใน ๒ ส่วน คือ
(๑) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้ง ๗ ฉบับ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยพิจารณาควบคู่ไปกับ
การตีความหมาย และการเชือ่ มโยงของข้อบทระหว่างพันธกรณีระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ในประเด็นด้านสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติ ทีน่ ำ� เสนอในปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้ เมือง (Universal Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP) ๓๑๒ ซึง่ ประเทศไทยให้การรับรอง พร้อมทัง้ อนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับสถานะของคนไร้รฐั
ปี ๒๔๙๗ (๑๙๕๔) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดความไร้สญ
ั ชาติ ปี ๒๕๐๔ (๑๙๖๑) ซึง่ ประเทศไทยยังไม่ให้การรับรอง แต่กเ็ ป็น
มาตรฐานทีป่ รากฏทัว่ ไปในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเน้นหลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ และการไม่กระท�ำการใด ๆ
ที่เป็นความรุนแรง หรือการละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า ชนพื้นเมือง และคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติเป็นส�ำคัญ ๓๑๓ รวมถึง
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง หรือประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิม (Universal Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP)
เป็นกรอบแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ยอมรับและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งที่เป็นสิทธิบุคคลและสิทธิแบบกลุ่มของชุมชน ชนพื้นเมือง หรือประชาชาติท้องถิ่น
ดั้งเดิม โดยสหประชาชาติได้ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ และมีประเทศที่ให้การรับรองปฏิญญาฉบับนี้ ๑๔๖ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย
๓๑๓
เอกชัย ปิ่นแก้ว, (๑) รายงานสรุปการประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเด็นปัญหาเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ กรุงจากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (๒) รายงานสรุปการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อเตรียมความพร้อมในกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองใน
สหประชาชาติ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ(๓) รายงานมวลประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพรมแดน หลักสูตร “การไร้รัฐ (Statelessness)” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันระหว่างประเทศด้านกฎหมายมนุษยธรรม เมืองซารีโม สาธารณรัฐอิตาลี
๓๑๒
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๖.๑.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ข้อมูลประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยยังไม่มีความสมบูรณ์ ยังไม่มีการระบุหรือสามารถแยกแยะ
ตามเชื้อชาติได้ชัดเจน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในมิติเชื้อชาติแบบองค์รวม เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ในทางวิชาการ
มโนทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) ที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการจ�ำแนกกลุ่มชนต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป จากแบบแผน
พฤติกรรมมนุษย์หรือ “วัฒนธรรม” เป็นการจ�ำแนกตัวกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ อง ความหลากหลายภายในกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ดียวกัน เช่น การใช้ภาษา
ในการสือ่ สาร รวมถึงการเรียกชื่อตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์๓๑๗ และส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐในอดีตที่ส่งเสริมการ
ผสมกลมกลืน (assimilation) ระหว่างคนเชื้อชาติไทยกับคนเชื้อชาติอื่น ท�ำให้ข้อมูลประชากรเชื้อชาติของแหล่งต่าง ๆ
มีความแตกต่างกันไปตามแนวทางหรือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ในขณะทีก่ ระทรวงมหาดไทยก�ำหนดนิยาม “กลุม่ ชาติพนั ธุ”์
โดยทัว่ ไป หมายถึง ชนต่างเผ่า หรือต่างเชือ้ ชาติ ทีอ่ าศัยรวมกันกับชนเผ่าอืน่ ทีม่ จี ำ� นวนมาก ซึง่ อาจหมายรวมถึงกลุม่ บุคคลทีม่ ไิ ด้
มีสัญชาติไทย และมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างไป เข้ามาหรือพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยวิธีการหรือ
ลักษณะที่แตกต่างกัน๓๑๘

บทที่

อย่ า งไรก็ ดี แม้ ก ารจ� ำ แนกกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
จะแตกต่ า งไปตามเงื่ อ นไขของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
แต่ อ าจกล่ า วได้ ว ่ า ประชากรทั้ ง หมดในประเทศไทย
ประมาณ ๖๖ ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
มีเชื้อชาติไทย มีประชากรที่มีเชื้อชาติอื่น ประกอบด้วย
คนไทยเชือ้ สายมลายูประมาณร้อยละ ๓ ของประชากร๓๑๙
โดยส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ น ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
นอกจากนี้ ยังมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ประมาณ ๑๐ กลุ่ม
จ�ำนวนประมาณ ๙ แสนคน ซึ่งมักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูง

๖

ในการประชุม UPR เพือ่ พิจารณาสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยได้รบั ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ชนเผ่า
กลุม่ ชนพืน้ เมือง และกลุม่ คนไร้รฐั ไร้สญั ชาติ โดยรวมทัง้ หมด ๒๗ ข้อ โดยมีขอ้ หลักๆ ทีร่ ฐั บาลไทยตอบตกลง (Accepted) ได้แก่ (๑) การจดทะเบียนการเกิดส�ำหรับเด็กทุกคนทีเ่ กิดบนแผ่นดินไทย
ตลอดจนการดูแลให้มกี ลไกในการจดทะเบียนการเกิดทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ (เสนอโดยรัฐบาลนามีเบีย และตุรกี) (๒) การถอนถ้อยแถลงตีความในอนุสญั ญา CERD และข้อสงวนในข้อบทที่ ๔
(เสนอโดยรัฐบาลอัฟริกาใต้) (๓) การป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบตั โิ ดยเหตุของความแตกต่างทางศาสนา ความเชือ่ หรือการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ (เสนอโดยรัฐบาลสเปน) (๔) การจัดเตรียม
ความพร้อมของกรอบการปฏิบตั ภิ ายในประเทศ การให้สตั ยาบันต่อ ICMW (เสนอโดยรัฐบาลกัวเตมาลา ซีรา่ ลีโอน ตุรกี ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย และอียปิ ต์) (๕) การดูแลให้เกิดการเข้าถึงระบบการดูแล
รักษาสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมของกลุม่ เปราะบาง ซึง่ ครอบคลุมประชาชนทีอ่ ยูใ่ นชนบท กลุม่ ชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อย ผูห้ ญิง ผูอ้ พยพ และผูล้ ภี้ ยั โดยส่งเสริมให้มกี ฎหมาย และนโยบาย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ รวมถึงลดทอนปัญหาอุปสรรคทางภาษา (เสนอโดยรัฐบาลกัมพูชา ญีป่ น่ ุ เมียนมา และปารากวัย) (๖) การเสริมสร้างความร่วมมือกับข้าหลวงใหญ่
ผูล้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่อผูพ้ ลัดถิน่ (เสนอโดยรัฐบาลกาตาร์) (๗) การให้สตั ยาบันต่อ
อนุสญั ญาทีเ่ กีย่ วกับสถานะของผูล้ ภี้ ยั ปี ๒๔๙๔ (1951) และพิธสี ารเลือกรับ ปี ๑๕๑๐ (1967) รวมถึงการด�ำเนินการทีส่ ง่ เสริมและเคารพต่อหลักการไม่ผลักดันกลับไปสูค่ วามตาย (principle of
non-refoulement) (เสนอโดยรัฐบาลคาซัคสถาน โปรตุเกส และเยอรมนี) และ (๘) การด�ำเนินการตามกฎหมายคุม้ ครองผูด้ อ้ ยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง พร้อมกับการด�ำเนินการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
(เสนอโดยรัฐบาล บรูไน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และทีร่ ฐั บาลไทยตอบรับทราบ (Noted) ได้แก่ (๑) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการก�ำหนดสถานะของผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง (asylum seekers) และผูล้ ภี้ ยั
(refugees) โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ (เสนอโดยรัฐบาลแคนาดา) และ (๒) ตอบรับทราบข้อเสนอแนะการให้สตั ยาบันต่ออนุสญั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ.๑๙๘๙ (ฉบับที่ ๑๖๙) ด้าน
ชนเผ่า และชนพืน้ เมือง (เสนอโดยรัฐบาลซีรา่ ลีโอน)
๓๑๕
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๓๑๖
มาตรา ๓๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำ
มิได้ มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
๓๑๗
จาก ข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับกลุม่ ชาติพนั ธุ:์ ความหมายและการเรียกชือ่ , โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร, สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/ databases/ethnicredb/
more_information.php
๓๑๘
อ้างอิงตามการให้ความหมายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใน“รายงานผลการด�ำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา CERD” น�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการประจ�ำอนุสัญญา CERD ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CERD
๓๑๙
จาก ประเทศไทย, สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
๓๑๔

รายงานผลการประเมินสถานการณ์

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

การตอบตกลง (Accepted) การปฏิญาณโดยสมัครใจ (Pledged) หรือการรับทราบ (Noted) ของรัฐบาลไทยในกระบวนการ
สากลเพื่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review : UPR) ๓๑๔
(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๓๑๕ โดยเฉพาะในมาตรา ๔ ซึ่งเชื่อมโยง
กับเจตนารมณ์ หรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๒
๓๑๖
ความเสมอภาค มาตรา ๓๐ และกฎหมายภายในประเทศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ และกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ ทัง้ ทีอ่ าศัยอยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู ปะปนกับชาวเขา อาทิ ปะหล่อง
ตองสู้ คะฉิ่น จีนฮ่อ ไทลื้อ ไทยใหญ่ มอญ และอื่น ๆ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน และกลุ่มชาวเลในภาคใต้ (มอแกนและ
อูรักลาโว้ย) ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน๓๒๐ นอกจากนี้ ยังมีคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกจ�ำนวนหนึ่ง โดยคนต่างด้าว
บางกลุ่มอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย ผู้ที่อพยพเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและ
อยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน แรงงานต่างด้าวจากเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยโดยไม่ผา่ นกระบวนการทีถ่ กู ต้องประมาณไม่ตำ�่ กว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน ผูห้ นีภยั การสูร้ บจากประเทศเมียนมาร์
ที่อาศัยอยู่ในค่ายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ คน๓๒๑ คนไร้รัฐ และคนไทยพลัดถิ่น
๖.๑.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
สถานการณ์สทิ ธิของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทย ในภาพรวมซึง่ เชือ่ มโยงกับกฎหมายภายใน
๓๒๒
ประเทศไทย ในปี ๒๕๕๙ พบว่า ประชากรในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติ หากเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีสทิ ธิทงั้ ปวง
เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยทัว่ ไป ทัง้ นี้ ในกรณีของประชากรกลุม่ ชาติพนั ธุท์ เี่ ป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ หรือไม่มสี ถานะทาง
ทะเบียน จะได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทัว่ ไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ การมีสทิ ธิทางการศึกษา
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับการศึกษาภาคบังคับ และได้รับวุฒิการศึกษาหลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษา
การมีสทิ ธิในการรักษาพยาบาล แม้วา่ จะยังไม่ได้หลักประกันสุขภาพแบบบังคับ แต่กส็ ามารถใช้หลักประกันสุขภาพทางเลือกได้
การมีสิทธิในการท�ำกินหรือประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนประกอบธุรกิจ โดยไม่ขัดกับข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
โดยต้องขออนุญาตและต้องไม่ท�ำอาชีพที่สงวนให้บุคคลสัญชาติไทย รวมถึงการมีสิทธิในการเดินทางเพื่อการศึกษาและการ
รักษาพยาบาล การประกอบอาชีพโดยต้องมีการขออนุญาต การมีสทิ ธิใ์ นทรัพย์สนิ โดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์ โดยการซือ้ ขาย
เช่าหรือท�ำนิติกรรมตามกฎหมายเอกชนเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ๆ ได้๓๒๓ แต่ไม่รวมถึงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างใด ๆ) เว้นแต่จะมีกฎหมายที่ก�ำหนดเป็นลักษณะเฉพาะ การมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยครอบคลุม
สิทธิในการฟ้องคดีทงั้ ทางแพ่งและพาณิชย์ ทางอาญา และทางปกครอง โดยมีความเสมอภาคในกระบวนการยุตธิ รรม การร้องขอ
ทนายความจากศาล การที่ศาลต้องรับฟังค�ำให้การแก้ฟ้องอย่างเท่าเทียมกับคนที่มีสัญชาติและอื่น ๆ ทั้งนี้ บุคคลไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติ หรือไม่มสี ถานะทางทะเบียนจะไม่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมทางการเมือง กล่าวคือ สิทธิในการเลือกตัง้ และการลงสมัคร
รับเลือกตัง้ แต่อย่างใด ในขณะทีส่ ทิ ธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายทีเ่ หมาะสม หากมีขอ้ เท็จจริงทีเ่ ชือ่ ได้วา่ มีสญ
ั ชาติไทย
ก็สามารถขอพิสจู น์สญ
ั ชาติไทยได้ หรือหากเชือ่ ได้วา่ เป็นคนต่างด้าวทีอ่ าจได้รบั อนุญาตให้เข้าเมืองและอาศัยอยูอ่ ย่างถูกกฎหมาย
ก็สามารถขอสิทธิในการเข้าเมืองและอาศัยอยูอ่ ย่างถูกกฎหมาย โดยในระหว่างทีย่ งั มีสถานะบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ให้ถอื ว่ามิใช่บคุ คลไร้รฐั เนือ่ งจากมีสทิ ธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรของประเทศไทยแล้ว แต่อยูร่ ะหว่าง
รอการก�ำหนดสิทธิในสถานะบุคคลที่เหมาะสม โดยให้ได้รับการผ่อนผันให้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยในพื้นที่ที่ได้รับ
การท�ำทะเบียนประวัติ มีสถานะเป็นราษฎรไทยประเภท “คนอยู่ชั่วคราว” แม้ว่าจะไร้สัญชาติและไร้สถานะคนเข้าเมือง
ที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
รายละเอียดสถานการณ์สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ มีสถานการณ์
หลัก ๆ ดังนี้
๑) นโยบายหรือมาตรการที่รัฐด�ำเนินการในปี ๒๕๕๙ รัฐเร่งรัดโครงการก�ำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้อง เพื่อเข้าสู่สิทธิและสวัสดิการรัฐ
ข้อมูลตามรายงานผลการด�ำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา CERD ฉบับที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ), หน้า ๗ - ๘
ประมาณการตามที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลปี ๒๕๔๘
๓๒๒
กลุม่ งานประเมินและรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน ส�ำนักวิจยั และวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
จาก เวที กสม. พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙) ภาคเหนือ (วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันตก (วันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และภาคใต้ (วันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)
๓๒๓
ในส่วนนี้หมายถึง การซื้อ-ขาย และถือครองกรรมสิทธิ์ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ย่อมกระท�ำได้ เนื่องจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์มิใช่อสังหาริมทรัพย์แต่
ยังมีการตีความของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในทางปฏิบัติ โดย ณ ปัจจุบัน ภาคประชาสังคมได้เสนอให้จัดกฎหมายใน
เชิงปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
๓๒๐
๓๒๑
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ตารางที่ ๕

ปี

บทที่

สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิดและการออกสูติบัตร ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙
เอกสารรับรองการเกิดและสูติบัตร และ
รับใบสูติบัตร
ไทย

ไม่ไทย

๒๕๕๒
๗,๔๗๓
๗
๒๕๕๓
๑๑,๙๕๕
๑๑๖
๒๕๕๔
๙๗,๒๓๐
๓,๙๓๖
๒๕๕๕ ๑๕๑,๖๙๘
๖,๑๔๘
๒๕๕๖ ๓๓๗,๖๐๘ ๑๘,๐๘๖
๒๕๕๗ ๔๔๘,๗๕๕ ๒๘,๗๙๖
๒๕๕๘ ๔๔๒,๙๐๓ ๓๕,๖๘๐
๒๕๕๙ ๓๗๘,๙๔๕ ๒๗,๘๖๙
รวมทัง้ สิน้ ๑,๘๔๖,๕๖๗ ๑๒๐,๖๓๘

รวม

๗,๔๘๐
๑๒,๐๗๑
๑๐๑,๑๖๖
๑๕๗,๘๔๖
๓๕๕,๖๙๔
๔๗๗,๕๕๑
๔๗๘,๕๘๓
๓๗๖,๘๑๔
๑,๙๖๗,๒๐๕

เอกสารรับรองการเกิดและสูติบัตร
แต่ไม่รับใบสูติบัตร
ไทย

ไม่ไทย

๑๐
๑๓๕
๙๙๓
๒,๗๑๕
๔,๕๑๙
๔,๓๔๐
๖,๒๕๒
๘,๖๐๗
๒๗,๕๗๑

๑๖
๘๙
๑,๖๙๖
๒,๙๖๗
๘,๓๙๗
๙,๒๓๒
๘,๓๘๕
๖,๓๕๓
๓๗,๑๓๕

รวมทั้งสิ้น

รวม

๒๖
๒๒๔
๒,๖๘๙
๕,๖๘๒
๑๒,๙๑๖
๑๓,๕๗๒
๑๔,๖๓๗
๑๔,๙๖๐
๖๔,๗๐๖

๗,๕๐๖
๑๒,๒๙๕
๑๐๓,๘๕๕
๑๖๓,๕๒๘
๓๖๘,๖๑๐
๔๙๑,๑๒๓
๔๙๓,๒๒๐
๓๙๑,๗๗๔
๒,๐๓๑,๙๑๑

๖

อัตราส่วนของ
ผู้มีและไม่มีเอกสาร
รับรองการเกิด
มีใบเกิด ไม่มีใบเกิด
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

๙๙.๖๕
๙๘.๑๘
๙๗.๔๑
๙๖.๕๓
๙๖.๕๐
๙๗.๒๔
๙๗.๐๓
๙๖.๑๘
๙๖.๘๒

๐.๓๕
๑.๘๒
๒.๕๙
๓.๔๗
๓.๕๐
๒.๗๖
๒.๙๗
๓.๘๒
๓.๑๘

ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จาก รัฐเร่งก�ำหนดสถานะคนไร้สัญชาติ, โดย เนชั่น, สืบค้นจาก http://www.nationtv.tv/main/content/social/378511336/
จาก ปลัดมท.แจงมติครม.แก้คนไร้รฐั -สัญชาติ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชน, โดย มติชน, สืบค้นจากhttp://www.matichon.co.th/news//398658
๓๒๖
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรก�ำหนดเรือ่ งหนังสือรับรองการเกิดไว้ ๒ ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ ๑ เป็นหนังสือรับรองการเกิดทีอ่ อกตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ ก�ำหนดให้ผทู้ ำ� คลอดมีหน้าทีอ่ อกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผมู้ หี น้าทีแ่ จ้งการเกิดไว้ เป็นหลักฐาน (ท.ร.๑/๑) โดยก�ำหนดให้ใช้สำ� หรับเด็กทีเ่ กิดในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนออกให้กบั เด็กทุกคนไม่วา่ เด็กนัน้ จะมีสญ
ั ชาติไทยหรือไม่กต็ าม และส่วนที่ ๒ เป็นหนังสือรับรองการเกิดทีอ่ อกตามมาตรา
๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ ก�ำหนดให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ เป็นผูพ้ จิ ารณาออกหลักฐาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย ส�ำหรับการขอมีหรือขอแปลงสัญชาติไทยหรือกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นอื่น (ท.ร.๒๐/๑)
โดยกฎหมายบัญญัติให้ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเกิดดังกล่าว
๓๒๗
ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓๒๔
๓๒๕
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับคนไทย๓๒๔ ต่อมา ได้อนุมัติแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้สัญชาติ
ในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะของเด็กนักเรียนและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
ซึง่ อนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงให้ “บุตรของคนต่างด้าวทุกกลุม่ ทีเ่ กิดในประเทศไทย” สามารถอาศัยอยูใ่ นไทยได้โดยไม่ตอ้ ง
ถูกด�ำเนินคดี ไม่วา่ บิดาหรือมารดาจะเข้ามาอยูใ่ นไทยโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กต็ าม โดย “สิทธิอาศัย” ของบุตรจะเป็นไปตาม
สิทธิของบิดาหรือมารดา และสิทธิอาศัยนัน้ ก็จะติดตัวเด็กต่อไปตราบเท่าทีย่ งั อาศัยอยูใ่ นไทยโดยไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นภัย
ต่อความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี๓๒๕
๒) ความเท่าเทียมทางเพศ และการเลือกปฏิบัติแบบซ�้ำซ้อน พบว่า ในส่วนของผู้หญิง และเด็กผู้หญิงในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ ยังมีรายงานว่าเป็นกลุ่มที่พบว่าถูกละเมิดทางเพศ ไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และ
ยังไม่ได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม
๓) สิทธิของเด็กชาติพนั ธุ์ เด็กไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติ พบว่า รัฐบาลพยายามด�ำเนินการออกเอกสารรับรองการเกิด
และสูตบิ ตั ร ตัง้ แต่ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ เป็นอย่างมาก โดยในปี ๒๕๕๙ มีอตั ราส่วนของผูท้ มี่ ี และไม่มเี อกสารรับรองการเกิดและ
สูติบัตรอยู่ร้อยละ ๙๖.๑๘ และ ๓.๘๒ ตามล�ำดับ โดยข้อมูลยืนยันว่า มีการด�ำเนินการออกใบรับรองการเกิดให้เด็กที่เกิด
ในสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ซงึ่ เชือ่ มโยงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
ทัง้ หมดร้อยละ ๙๗ ทัง้ นี้ ยังมีสถานพยาบาลอีกร้อยละ ๓ ทีย่ งั ไม่มคี วามพร้อมในการเชือ่ มโยงของระบบดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังพบ
ว่าผูป้ กครองทีเ่ ข้ารับบริการในสถานพยาบาลมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับเอกสารรับรองการเกิด และสูตบิ ตั ร หรือบางส่วน
มีปญ
ั หาข้อติดขัดต่าง ๆ ท�ำให้ไม่ขอรับเอกสารรับรองการเกิด และสูตบิ ตั ร๓๒๖ ตามสถิตขิ อ้ มูลเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาการไร้รฐั
ไร้สญ
ั ชาติ โดยการจดทะเบียนการเกิด และการออกสูตบิ ตั ร ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙๓๒๗ รายละเอียดตามตารางที่ ๕

นอกจากนั้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้สั่งการให้ส�ำนักทะเบียน
ทั่ ว ประเทศตรวจสอบและออกสถานะทางกฎหมายหรื อ
พิจารณาสัญชาติไทยให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
ที่ได้รับการส�ำรวจในฐานข้อมูล โดยมีนักเรียนที่เข้าข่ายได้รับ
ประโยชน์จากการด�ำเนินการดังกล่าวมากกว่า ๖๕,๐๐๐ คน
หรือร้อยละ ๑๕ ของจ�ำนวนบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทขี่ นึ้ ทะเบียน
รวมทั้งสิ้น ๔๔๓,๘๖๒ คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘)
โดยจังหวัดที่มีนักเรียนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๘) และส�ำหรับจังหวัดทีม่ นี กั เรียนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ จ�ำนวนมาก เช่น ตราด
ราชบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี เชียงราย และเชียงใหม่ เป็นต้น ได้รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการในทุก ๆ เดือน
และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ กระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือผ่อนปรนให้บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทไี่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนแล้ว
ให้สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่เขตอ�ำเภอที่ควบคุมได้ โดยให้อยู่ภายในเขตจังหวัดที่ตั้งของอ�ำเภอนั้น ๆ
ทั้งนี้ ข้อมูลจ�ำนวนประชากรไร้รัฐ ไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ คน ในขณะที่รัฐบาล
มีนโยบายอย่างชัดเจนในการด�ำเนินการตามเป้าหมาย “การขจัดการไร้รฐั (Zero Statelessness)” ในประเทศไทย โดยเข้าร่วมเป็น
ประเทศผูน้ ำ� ในการรณรงค์การขจัดการไร้รัฐ (#IBELONG Campaign to End Statelessness) ในปี ๒๕๖๗ ร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ๓๒๘
๔) สิทธิทางการศึกษา การประเมินสิทธิดา้ นการศึกษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติใช้กรอบและเกณฑ์
ประเมินสิทธิทางการศึกษาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)
๓๒๙
ใน ๔ ด้าน โดยเน้นที่การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐและไร้สัญชาติเป็นส�ำคัญ โดยพบว่า
(๑) ด้านความพร้อม (Availability) โรงเรียนและศูนย์การเรียนในชุมชน หรือที่ให้บริการส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์
คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ ยังไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๑ ที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลต่อความพร้อมของโรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชนทั้งหมด โรงเรียนและ
ศูนย์การเรียนชุมชน โดยส่วนใหญ่ยงั ไม่มรี ะบบสาธารณูปโภคทัง้ ไฟฟ้าและน�ำ้ ประปา ขาดความพร้อมของสถานทีจ่ ดั การเรียน
การสอน ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและค่าอาหารกลางวันของเด็ก ขาดสือ่ ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
ขาดวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น หนังสือ สมุด ดินสอ โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น รวมทัง้ ค่าตอบแทนของครูผสู้ อน
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรมาอย่างเพียงพอ และการขาดการพัฒนาครูโดยกิจกรรมการฝึกอบรมต่าง ๆ
(๒) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) พบว่า เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน รองลงมา
คือ เด็กกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึง่ ประสบปัญหาการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ในขณะทีร่ ฐั บาลได้ออกกฎหมาย และนโยบายทีส่ ง่ เสริมให้สถาบัน
ทางสังคมอื่น ๆ อาทิ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึง่ เป็นการกระจายการศึกษาให้ทวั่ ถึงสูช่ มุ ชน แต่องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนทีจ่ ดั ตัง้ สถานศึกษาเหล่านัน้
ไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๑
ที่ก�ำหนดไว้ เป็นเหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติในลักษณะของการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของ
กลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านโรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชน
๓๒๘
รายงานสรุปการประชุมและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ประเด็นปัญหาเด็กไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงจากาตาร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, โดย เอกชัย ปิ่นแก้ว
๓๒๙
สิทธิทางการศึกษาทีร่ ะบุไว้ใน ICESCR ก�ำหนดการศึกษาในทุกรูปแบบมีองค์ประกอบส�ำคัญ ๔ ด้าน คือ (๑) ความพร้อม (Availability) ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ทกุ คน
โดยครอบคลุม แผนการเรียนการสอน บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน สถานที่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ระบบสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดจนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และค่าตอบแทนบุคลากร เป็นต้น
(๒) การเข้าถึง (Accessibility) การศึกษาส�ำหรับทุกคน โดยครอบคลุม สถานที่ และแผนในการจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสม ความปลอดภัย ความสะดวกในการเข้าถึง และค่าธรรมเนียม
หรือค่าเล่าเรียนทีผ่ เู้ รียนสามารถจ่ายได้จริง หรือการศึกษาแบบให้เปล่าส�ำหรับทุกคน (๓) การยอมรับได้ (Acceptability) หลักสูตรและวิธกี ารเรียนการสอนจะต้องเป็นทีย่ อมรับในชุมชน มีความ
เหมาะสมกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมของพืน้ ที่ และ (๔) ความยืดหยุน่ (Adaptability) รูปแบบการศึกษาทีย่ ดื หยุน่ สามารถปรับปรนให้เหมาะสม สอดคล้องกับผูเ้ รียน ชุมชน และอืน่ ๆ ได้
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ในส่วนของการเข้าถึงในเชิงกายภาพ พบว่า โรงเรียน
ชุมชนและศูนย์การเรียนชุมชนทุกแห่งตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งมีความ
สะดวกในการเดินทางมายังโรงเรียนของเด็กและมีความปลอดภัย
เนือ่ งจากอยูใ่ นตัวพืน้ ทีช่ มุ ชน ซึง่ การก่อตัง้ โรงเรียนชุมชนจะมาจาก
ความต้องการของคนในชุมชนเอง จะมีทั้งองค์กรเอกชนจัดตัง้ ขึน้
จากการส�ำรวจความต้องการของคนในชุมชน และองค์กรชุมชนเอง
จัดตัง้ ขึน้ เองเนือ่ งจากไม่มโี รงเรียนในชุมชนท�ำให้เด็กและเยาวชนต้อง
ออกเดินทางไปโรงเรียนต่างหมูบ่ า้ นทีม่ รี ะยะทางไกล รวมถึงการปรับตัวของเด็กทีม่ ปี ญั หาในการอยูต่ า่ งพืน้ ที่ การจัดตัง้ โรงเรียนชุมชน
มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ลกู หลานชุมชนได้เรียนหนังสือโดยไม่ตอ้ งห่างไกลจากหมูบ่ า้ น
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ทั้งนี้ ในภาพรวมของการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดของงบประมาณรายจ่ายของประเทศ แต่โรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชน
ทัง้ ๑๙ แห่ง ยังคงมิได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึง่ ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๖๑ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีก่ ำ� หนดให้การบริหารจัดการโรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชนโดยส่วนใหญ่ใช้งบประมาณจากเงินสนับสนุนจาก
องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม การรับบริจาค และการจัดการของโรงเรียน เช่น การจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่นักเรียนจัดท�ำ
และการท�ำกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก เป็นต้น

(๓) ด้านการยอมรับได้ (Acceptability) พบว่า กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดนโยบายให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
่
ควบคู่กับหลักสูตรท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมี บทที
๖
สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ เป็นองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีผ่ เู้ รียนควรได้รบั ซึง่ เขตพืน้ ที่
การศึกษาหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นพัฒนาขึ้นจากสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพปัญหาชุมชน วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคม การงานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้เด็กในชุมชนมีความรักและ
หวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ สามารถด�ำรงชีวิตและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
		 โรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชนจะมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางควบคู่กับ
หลักสูตรท้องถิ่นเป็นการบูรณาการร่วมกัน โดยใช้วิถีชีวิตและชุมชนเป็นฐานในการคิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วน�ำ
วิชาการเข้าไปบูรณาการ ซึ่งวิชาการไม่ได้แยกฐานออกจากวิถีชีวิต อีกทั้งจะมีการเรียนทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน เรียนรู้
ตามเหตุการณ์ เรียนรูต้ ามพิธกี รรม และสถานการณ์จริง โดยมีผรู้ หู้ รือครูชาวบ้านเป็นผูถ้ า่ ยทอดองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
มีการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทั้งการก่อตั้งโรงเรียน การคิดค้น
และพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและบริบทของชุมชน ซึง่ จะต้องค�ำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชน
เป็นหลัก ในการเรียนการสอนบางวิชาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน จะให้คนในชุมชนหรือครูชาวบ้านเป็นผู้สอน และครูนอกชุมชน
จะเป็นผู้เชื่อมองค์ความรู้ทั้งหมด พร้อมกับท�ำให้เด็กเห็นคุณค่าของชีวิตและภูมิปัญญาในชุมชน
(๔) ด้านความยืดหยุ่น (Adaptability) พบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่
ชุมชนที่มีผู้ใช้ภาษาถิ่นให้ใช้พหุภาษาตามความเหมาะสมโดยการส่งเสริมการสอนภาษาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
บริบทพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ ชาติพนั ธ์ใุ ห้ใช้ภาษาท้องถิน่ เป็นสือ่ การเรียนการสอนร่วมกับภาษาไทย และให้มคี รูทวิ/พหุภาษาท�ำการสอน
ในพืน้ ทีช่ มุ ชนทีม่ นี กั เรียนพูดภาษาอืน่ ๆ เป็นภาษาแม่ ซึง่ โรงเรียนและศูนย์การเรียนชุมชนมีการใช้ภาษาในการเรียนการสอน
แบบพหุภาษา คือ ภาษาท้องถิน่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะใช้ภาษาท้องถิน่ ควบคูก่ บั ภาษาไทย และสอนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง ๓ ภาษา ซึ่งในระยะแรกจะใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นหลักใช้เวลาค่อนข้างมากในการสอนให้
นักเรียนเข้าใจภาษาไทย แต่เมื่อเด็กนักเรียนเข้าใจภาษาไทยแล้วก็จะเรียนรู้ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น
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ดังนั้น การใช้ภาษาท้องถิ่นจะท�ำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากกว่าการ
ใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังท�ำให้นักเรียนลดความรู้สึกแปลกแยกและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาและวัฒนธรรม
ของตนเอง รวมทัง้ การมีครูทเี่ ป็นคนท้องถิน่ มาสอนในโรงเรียนชุมชนเป็นการท�ำให้นกั เรียนมีความต้องการอยากเรียนมากขึน้
เพราะครูที่เป็นคนในท้องถิ่นจะมีความเข้าใจชุมชนทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภาษา
๖.๑.๔ การประเมินสถานการณ์
กสม. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั และไร้สญ
ั ชาติ พบว่า รัฐบาลมีความพยายาม
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐโดยการตรากฎหมาย และ
นโยบายให้สอดคล้องกัน (coherence) เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ อาทิ พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ.
๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์เรื่อง
การจดทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักร
ไทย๓๓๐ และพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดท�ำทะเบียนประวัติของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไว้อย่างชัดเจน (เพื่อขจัด
ปัญหาความไร้รัฐ) โดยการจัดท�ำทะเบียนประวัติ ตามมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๓๘ วรรคสอง๓๓๑
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติ มีการด�ำเนินการใน ๔ ส่วนหลัก ๆ คือ (๑) การแก้ไขการไร้สัญชาติที่เกิด
จาก ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ (ปว.๓๓๗) โดยก�ำหนดพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓๓๓๒ เพือ่ แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สญ
ั ชาติ อันเนือ่ งมาจากการยกเลิกหลักเกณฑ์การให้สญ
ั ชาติโดย
หลักดินแดน (iussoli) ซึง่ ใช้ในประเทศไทยมาตัง้ แต่พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๔๕๖ จนถึงพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
โดยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๗ (ปว.๓๓๗) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕๓๓๓
(๒) การให้ สั ญ ชาติ กั บ บุ ค คลที่ สื บ สั น ดานจากบุ พ การี ที่ มี เ ชื้ อ สายไทยแต่ ไ ม่ ไ ด้ สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ เสี ย สั ญ ชาติ ไ ทยโดย
ผลของกฎหมายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเขตแดน (State Succession) อาทิ กลุ่มคนพลัดถิ่นเชื้อสายไทย หรือคนไทย
พลัดถิ่น โดยก�ำหนดพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓) การลดขั้นตอนและ

โดยไม่มขี อ้ ยกเว้นใด ๆ ไม่วา่ เด็กนัน้ จะเป็นบุตรของคนสัญชาติไทยหรือบุตรของคนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผูห้ ลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงบุตรผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวด้วย ในขณะที่การจดทะเบียนการเกิดดังกล่าวอาจเป็นการจดทะเบียนการเกิดภายในก�ำหนด หรือการจด
ทะเบียนการเกิดเกินก�ำหนด (กฎหมายก�ำหนดให้จดทะเบียนการเกิดภายใน ๑๕ วัน) ทั้งนี้ ส�ำหรับบุคคลที่เกิดในประเทศไทยและมีความจ�ำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงจุดเกาะเกี่ยว
เรื่องถิ่นที่เกิดในประเทศไทย โดยสามารถยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองการเกิด (ทร.๒๐/๑) ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๐/๑ ซึ่งก�ำหนดให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาออกหลักฐานดังกล่าวให้กับผู้ยื่นค�ำขอ
๓๓๑
ครอบคลุม (๑) การจัดท�ำทะเบียนประวัติส�ำหรับบุคคลที่แจ้งจดทะเบียนการเกิด แต่ไม่สามารถพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติได้ นายทะเบียนก็จะจัดท�ำ
ทะเบียนประวัติและก�ำหนดเลขประจ�ำตัว ๑๓ หลักให้กับบุคคลนั้น และ (๒) การจัดท�ำทะเบียนประวัติส�ำหรับบุคคลที่แจ้งจดบันทึกรายการบุคคล หรือการเพิ่มชื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่
ไม่มีสัญชาติไทยที่รัฐมนตรีก�ำหนดให้จัดท�ำทะเบียนประวัติเป็นหลักฐานแทนการจัดท�ำทะเบียนบ้าน
๓๓๒
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๕๑ บัญญัติว่า “บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ถูกถอน
สัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ และไม่ได้สัญชาติ
ไทย ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่
จริงในราชอาณาจักรไทย ติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีค�ำสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”
๓๓๓
โดยการถอนสัญชาติไทยของผูท้ เี่ คยมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน และการไม่ให้สญ
ั ชาติแก่บคุ คลทีเ่ กิดในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕
ในกรณีที่มีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
๓๓๐
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๖.๒ คนพิการ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมตั สิ ญ
ั ชาติไทยเฉพาะราย ตามพระราช
บัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ โดยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการพิจารณาอนุมัติให้สัญชาติในจังหวัดอื่น ๆ และอธิบดี
กรมการปกครองพิจารณาอนุมัติให้สัญชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ (๔) การแก้ไขปัญหา
สัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ไร้สัญชาติในประเทศไทย ซึ่งเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย และเด็กและบุคคล
ที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป นอกจากนั้น ยังมีการ
ใช้มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ร่วมในการก�ำหนดหลักเกณฑ์การขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมาย

๖.๒.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities : CRPD)๓๓๔ ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวเป็นกฎหมาย
บทที่
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
๖
รับรอง และประกันให้คนพิการได้รบั การเคารพศักดิศ์ รีทมี่ มี า
แต่กำ� เนิด การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
การด�ำเนินชีวติ อิสระของคนพิการ อีกทัง้ รับรองสิทธิพลเมือง
รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนพิการด้วย
โดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวส่งผลให้รัฐภาคีต้องตระหนักถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่พึงมี
ต่อคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปและจะเลือกปฏิบัติต่อคนพิการมิได้
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วางแนวทางในการรับรองและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่คนพิการ
มาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗๓๓๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสามได้ให้การคุ้มครองความเสมอภาค ห้ามมิให้กระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ และวรรคสี่รัฐมีหน้าที่ในการขจัดอุปสรรคและ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็น
หลักการส�ำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มาตรา ๕๔ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการโดยให้คนพิการ
เป็นผูท้ รงสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะจากรัฐ๓๓๖ นอกจากนี้ รัฐได้มกี ารส่งเสริมพัฒนา
และประกาศใช้กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทีเ่ กีย่ วของในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจ�ำนวนหลายฉบับเพือ่ วางหลักเกณฑ์
แนวทางในการปฏิบัติให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบรรลุผลเป็นรูปธรรม

๓๓๔
ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) โดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
๓๓๕
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๓๓๖
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ส�ำนักกรรมาธิการ ๓ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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๖.๑.๓ สถานการณ์ทั่วไป
ส�ำหรับประเทศไทยการคุม้ ครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการให้สามารถด�ำเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสขุ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่รัฐให้ความส�ำคัญและขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก�ำหนดให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการด�ำเนินงานในภาคส่วนต่าง ๆ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่คนพิการมีความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ โดยปรากฏชัดแจ้ง ในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ต้องการให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด�ำรงชีวิต
ได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไปในสังคม และเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนความช่วยเหลือต่าง ๆ
จากรัฐ โดยรัฐได้ตราพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๖) ซึง่ เป็นหลัก
ในการฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ โดยก�ำหนดให้ผู้พิการที่มีสัญชาติไทยยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัว
คนพิการ เพือ่ ให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการทีร่ ฐั จัดให้ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้
ให้สังคมปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
นอกจากกฎหมาย นโยบายและแนวทางต่าง ๆ ที่รัฐก�ำหนดขึ้น เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
บรรลุผลแล้ว ยังมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ถูกก�ำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๖) อันเป็นกลไกส�ำคัญในการหนุนเสริมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้
คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การวางแนวทางหลักเกณฑ์ การเสนอนโยบาย
โครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๒ กฎหมายและแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๖) เพือ่ ขจัดการกระท�ำที่
เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และเพือ่
ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รบั สิทธิประโยชน์และการอ�ำนวย
ความสะดวกเพิม่ ขึน้ โดยให้องค์กรด้านคนพิการมีบทบาทใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการมากขึน้

พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๖) เพือ่ ให้การ
บริการและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการใน
ด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทัว่ ถึงทุกระบบและทุก
ระดับการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพือ่ ให้
คนพิการด�ำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนใน
สังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพือ่ ให้คน
พิการด�ำรงชีวติ อิสระร่วมกับทุกคนในสังคม
อย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พบว่า มีคนพิการที่ยื่นค�ำขอและได้รับการออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการในประเทศไทยจ�ำนวน ๑,๗๒๕,๖๐๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๒ ของประชากรทั้งประเทศ โดยแยกตามพื้นที่ต่าง ๆ รายละเอียดตามตารางที่ ๖
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จ�ำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรจ�ำแนกตามพื้นที่ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ภูมิภาค

จำ�นวน (คนพิการ)

กรุงเทพมหานคร
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ข้อมูลรอการยืนยัน
รวม

๗๑,๙๒๒
๓๕๒,๘๔๑
๖๙๗,๙๑๑
๑๙๖,๐๐๒
๓๙๓,๕๐๗
๑๓,๔๑๘
๑,๗๒๕,๖๐๑

ร้อยละ

๔.๑๗
๒๐.๔๕
๔๐.๔๔
๑๑.๓๖
๒๒.๘๐
๐.๗๘
๑๐๐

ที่มา : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.)

จากจ�ำนวนคนพิการทีล่ งทะเบียนทัง้ หมด แยกเป็นเพศชาย จ�ำนวน ๙๑๕,๓๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๕ เพศหญิง
จ�ำนวน ๘๑๐,๒๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๕๓๓๗

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ตารางที่ ๖

๑) การมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖) ได้ก�ำหนดให้องค์กรคนพิการมีสิทธิด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่คนพิการได้ เช่น เสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ ปรับปรุง
สิทธิประโยชน์แก่คนพิการเพิม่ มากขึน้ ให้บริการหรือจัดกิจกรรม
บทที่
เพื่อส่งเสริมการกีฬาหรือนันทนาการส�ำหรับคนพิการ รวม
๖
ถึงเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นต้น นอกจากนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยังก�ำหนดยุทธศาสตร์สง่ เสริม
ศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและ
เครือข่าย โดยก�ำหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มกี ารรวมตัวขององค์กรด้านคนพิการทุกประเภท
และส่งเสริมองค์กรคนพิการให้มีกิจกรรมด้านคนพิการใน
ระดับนานาชาติ สนับสนุนให้องค์กรคนพิการมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุกระดับ
๒) สตรีและเด็กพิการ เป็นกลุม่ เสีย่ งและเปราะบางต่อการถูกละเมิด อาจถูกเลือกปฏิบตั ริ วมถึงการถูกเลือกปฏิบตั ิ
ที่ซ�้ำซ้อน เนื่องจากความเป็นสตรีและเด็ก ซึ่งสังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอและประกอบกับความพิการ
จึงเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้เด็กและสตรีพิการต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัว จึงไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ
อย่างทั่วถึงโดยเท่าเทียม
๓) การศึกษาของคนพิการ พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๖)
มีเจตนารมณ์ให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและการช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการให้เป็นไปอย่างทัว่ ถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา โดยรัฐได้ตระหนักถึงความส�ำคัญเรือ่ งการศึกษาของ
คนพิการ จึงจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการดังกล่าว ซึ่งมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ เพือ่ เพิม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัว่ ถึงและเสมอภาค
เช่น การด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลคนพิการและบุคคลที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน จัดท�ำ
๓๓๗
สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการนั้น เป็นการรวบรวมข้อมูลจากคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการโดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสะสม
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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หลักสูตรและแผนให้บริการช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพคนพิการตัง้ แต่แรกเกิด ขยายเพิม่ สถานศึกษาทีส่ ามารถรองรับช่วยเหลือ
คนพิการได้มากขึน้ เพิม่ สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาแบบเรียนรวม จัดตัง้ หน่วยช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในทุกสังกัดทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษ จัดตั้งศูนย์วิชาชีพส�ำหรับคนพิการในสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีการ
พิจารณาแผนการใช้จา่ ยเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ จะท�ำให้
มีคนพิการได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา จ�ำนวน ๑๐๓,๓๑๖ คน รวมถึงมีบคุ ลากรได้รบั การพัฒนาการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
จ�ำนวน ๑๔,๙๓๓ คน ทีผ่ า่ นมารัฐได้สง่ เสริมการศึกษาให้แก่คนพิการโดยมีโรงเรียนเฉพาะความพิการจ�ำนวน ๔๖ โรงเรียน
มีนกั เรียนพิการจ�ำนวน ๑๒,๙๗๕ คน และมีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม โดยปัจจุบนั มีนกั เรียนพิการทีเ่ รียนร่วมจ�ำนวน ๓๘๖,๘๒๓ คน
ใน ๒๑,๙๗๒ โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยมีเป้าหมาย ๑ อ�ำเภอ
๑ ศูนย์การเรียน๓๓๘ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่ายังคงมีคนพิการทีอ่ ายุถงึ เกณฑ์แต่ไม่ได้รบั การศึกษาจ�ำนวนมากถึง ๕๙๐,๓๑๕ คน
ซึ่งคนพิการที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา๓๓๙
แผนภูมิที่ ๓

จ�ำนวนคนพิการที่ได้รับการศึกษา
ปริญญาตรี
๑๕,๑๘๕
คน สูงกวาปริญญาตรี ๒,๑๒๑ คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๒๓,๓๘๗ คน
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
๑๒๔,๐๙๐ คน
๑,๒๒๒ คน

อายุถึงเกณฑแตไมไดรับการศึกษา
๕๙๐,๓๑๕ คน

ประถมศึกษา
๙๒๖,๘๔๐ คน

๔) การจ้างงานคนพิการ ปัจจุบันประเทศไทยมี
กฎหมาย และนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงาน
คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยมาตรา ๓๓
ระบุให้มีการจ้างงานคนพิการตามสัดส่วนที่กฎหมายก�ำหนด
มาตรา ๓๔ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้
รับคนพิการเข้าท�ำงานส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชี วิ ต คนพิ ก าร และมาตรา ๓๕ การให้สัม ปทาน
จัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้า หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือเหมาบริการโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ฝึกงาน จัดให้มอี ปุ กรณ์ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออืน่ ใด
แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ โดยกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตน
ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนมีความภาคภูมใิ จในศักยภาพและคุณค่าของตน โดยรัฐได้สง่ เสริมให้มกี ารจ้างงาน
หนังสือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๐๗/๔๐๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย (ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓๓๘
๓๓๙
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

คนพิการทั้งในสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีคนพิการท�ำงานในสถานประกอบการเอกชนมากกว่า
๓๒,๕๐๐ คน และท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐกว่า ๒,๘๐๐ คน๓๔๐ รวมถึงส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการโดยให้บริการกู้ยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีคนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงาน (๑๕
- ๖๐ ปี) มีจ�ำนวน ๗๙๙,๓๔๒ คน ซึ่งมีคนพิการที่ประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๑๙๒,๓๙๓ คน โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงคือ ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๑ และมีคนพิการทีป่ ระกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจจ�ำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ นอกจากนี้ มีคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
มีจ�ำนวน ๔๙๒,๔๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๐๓๔๑
๕) การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. ๒๕๕๖) มาตรา ๒๐ (๑) ระบุคนพิการมีสทิ ธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ในเรือ่ งการบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จา่ ยในการ
รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการ และสือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ เพือ่ ปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรูห้ รือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดขี นึ้ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐอยู่
๓ ระบบหลักด้วยกัน คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งทั้งสามระบบหลักนั้นได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขส�ำหรับคนพิการแตกต่างกัน เช่น สิทธิการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพจากรัฐ อุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการ เป็นต้น โดยพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้
คนพิการได้รบั สิทธิดา้ นสุขภาพโดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการในการรับบริการทางสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการ
๖) การเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกอั น เป็ น
สาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
บทที่
๒๕๕๕ เห็นชอบเรื่องการสนับสนุนมาตรการผลักดันการ
๖
จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงานราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยให้จัด
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ๕ ประเภท ได้แก่ ทางลาด
ห้องน�้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร
โดยให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ และรัฐได้มี
การด�ำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยู ่อาศัยส�ำหรับคนพิการกว่า ๑๐,๐๐๐ หลัง
การขับเคลือ่ นการปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ อิสระของคนพิการ การจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
และทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ โดยได้ด�ำเนินการกว่า ๒๒,๒๕๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๔ นอกจากการสนับสนุนสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพดังกล่าวแล้ว รัฐยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการอีกหลายโครงการ เช่น
การจัดท�ำมาตรฐานสือ่ สิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ การจัดตัง้ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสือ่ สารแห่งประเทศไทย (TTRS) และการติด
ตั้งตู้ TTRS กว่า ๒๑๐ ตู้ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่คนหูหนวก การจัดบริการโทรศัพท์ภาพผ่านการถ่ายทอด การสื่อสาร
ส�ำหรับคนหูหนวก การพัฒนาอิฐทางเท้าแม่เหล็ก และไม้เท้าน�ำทางคนพิการทางสายตา เป็นต้น
๖.๑.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐได้น�ำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
(CRPD) รอบที่ ๑ (Initial Report) ต่อคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ซึง่ ในการเสนอรายงานดังกล่าว
หนังสือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๐๗/๔๐๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓๔๐
๓๔๑
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คณะผู้แทนไทยได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ กับคณะกรรมการฯ เช่น การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและองค์กร
คนพิการ การบริหารจัดการกองทุน การเสริมสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับสิทธิคนพิการ การจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการ การจัดการศึกษาระบบเรียนรวม และการจัดเก็บข้อมูลและสถิตคิ นพิการโดยแยกประเภทและมีมาตรฐาน เป็นต้น๓๔๒
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: OP- CRPD) ในการยอมรับ
อ�ำนาจของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาฯ ในการพิจารณาเรื่องเรียน ซึ่งมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป๓๔๓ และเมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผูแ้ ทนไทยได้นำ� เสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review : UPR๓๔๔ รอบที่ ๒ ต่อทีป่ ระชุมคณะท�ำงาน UPR ซึง่ รายงาน
ดังกล่าว ถือเป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในทุกด้าน ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงสิทธิของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ๓๔๕ ทั้งนี้ จากกระบวนการเสนอ
รายงานดังกล่าวนั้น ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะในส่วนสิทธิของคนพิการ เช่น ปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
ต่อคนพิการในสังคม การขับเคลือ่ นส่งเสริมการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ การรับรอง
การปฏิรปู กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับคนพิการให้ได้รบั การสนับสนุนโดยมีระบบ ตลอดจนการน�ำไปปฏิบตั แิ ละการติดตามตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ การด�ำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาความจ�ำเป็นด้านการศึกษาของเด็กพิการ และพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลคนพิการ รวมถึงสถาบันการศึกษาและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบในหลักการการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ได้ให้การรับรอง เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาส�ำหรับคนตาบอด คนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางสื่อพิมพ์ (Marrakesh Treaty
to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print
Disabled : MVT) เพือ่ ให้รฐั ภาคีสามารถท�ำซ�ำ้ แจกจ่ายหรือจ�ำหน่าย รวมถึงเผยแพร่งานทีม่ โี ฆษณาทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ ซึง่ ทุกคนรวมถึง
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ส�ำหรับคนพิการที่ไม่มีสัญชาติไทย รัฐได้ขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยด�ำเนินการ (ร่าง)
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการที่เหมาะสมซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎร พ.ศ. …. และสนับสนุนคนที่เชื่อว่าจะมีสัญชาติไทยให้ได้รับ
สัญชาติไทยโดยเร็ว โดยเฉพาะการออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการให้กับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นคนไทย
การศึกษาของคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
ส�ำหรับบุคคลที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ” โดยมีเป้าหมาย คือ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้เด็กกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่พบความพิการ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อขยายโอกาสให้ได้รับการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานท�ำ เพือ่ ให้เด็กมีทกั ษะอาชีพสามารถด�ำรงชีพ
ได้ด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ จากนโยบายดังกล่าวน�ำไปสู่การขับเคลื่อน
๓๔๒

id=4459749

จาก การน�ำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสญั ญา ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา, ๒๕๕๙, สืบค้นจากhttp://humanrights.mfa.go.th/th/news/120/?sphrase_

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งมีสาระ
ส�ำคัญทีค่ นพิการหรือองค์กรคนพิการสามารถร้องเรียนหากถูกละเมิดสิทธิตามทีบ่ ทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการให้การรับรองไว้ สามารถเสนอเรือ่ งไปยังคณะกรรมการ
ว่าด้วยสิทธิคนพิการได้โดยตรง ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อสหประชาชาติ เพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Optional Protocol
to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities OP- CRPD)
๓๔๔
โดยการเสนอรายงาน UPR รอบที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มขี อ้ เสนอแนะทีป่ ระเทศไทยได้รบั จ�ำนวนทัง้ หมด ๒๔๙ ข้อ แบ่งเป็นข้อเสนอแนะทีป่ ระเทศไทยรับ
ได้ในทันที จ�ำนวน ๑๘๑ ข้อ และรับน�ำกลับมาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ จ�ำนวน ๖๘ ข้อ ซึง่ ต่อมาภายหลังประเทศไทยได้รบั ข้อเสนอเพิม่ อีก ๖ ข้อเท่ากับว่าประเทศไทยรับข้อเสนอทัง้ สิน้ ๑๘๗ ข้อ
๓๔๕
จาก ภูมิหลังของกระบวนการ UPR, สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/upr/background/
๓๔๓
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

แนวทางเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย คือ (๑) แนวทางการจัดการเรียนรวม โดยส่งเสริมศักยภาพให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกแห่ง
มีการจัดการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภท จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามกลุม่ ประเภทความพิการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการท�ำงานร่วมกับผูป้ กครอง เป็นต้น (๒) แนวทาง
การจัดระบบสนับสนุน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส�ำหรับ
คนพิการ โดยได้รับการจัดสรรจ�ำนวน ๑๕๐ ล้านบาท/ปี (๓) แนวทางการจัดให้บริการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ เช่น การจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถเชือ่ มโยงและใช้รว่ มกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น (๔)
แนวทางการจัดท�ำค่าใช้จา่ ยรายหัวทีต่ ดิ ตามตัวเด็ก โดยทีผ่ า่ นมา ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จดั สรรงบประมาณรายหัว
แก่นกั เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างต่อเนือ่ ง และมีแนวทางในการพิจารณางบประมาณรายหัวเพิม่ เติม (๕) แนวทางการผลิต
และพัฒนาครูทสี่ อดคล้องกับสถานการณ์ของผูเ้ รียนในปัจจุบนั โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมครูผสู้ อนและดูแลเด็กพิเศษ
ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม แม้รัฐจะมีแผนงานแนวทางในการขับเคลื่อน
การศึกษาส�ำหรับคนพิการเพือ่ ให้คนพิการได้รบั การศึกษาตัง้ แต่แรกเกิดหรือพบความพิการ แต่จากข้อเท็จจริงพบว่า คนพิการ
ส่ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การศึก ษาอยู่ในระดับประถมศึ ก ษา และมี ค นพิ ก ารจ� ำ นวนมากที่ อ ายุ ถึง เกณฑ์ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึ กษา
คณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการมีขอ้ เสนอแนะต่อการศึกษาของคนพิการ โดยรัฐควรจัดสรรทรัพยากร
อย่างเพียงพอ และมีมาตรการสนับสนุนเป็นรายบุคคลให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องและให้ความส�ำคัญในการฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้ความส�ำคัญในการเชือ่ มโยงการศึกษาของคนพิการกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๔.๕ (ขจัดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกัน
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม
ภายในปี ๒๕๗๓) และ ๔ (a) (สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการศึกษาทีอ่ อ่ นไหวต่อเด็ก ผูพ้ กิ าร และเพศสภาวะ
บทที่
และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส�ำหรับทุกคน)
๖
การจ้างงานคนพิการ โดยในปี ๒๕๕๙ กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งภาคี
เครือข่ายคนพิการได้ขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการโดยร่วมประกาศ
เจตนารมณ์สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการในโครงการ “สานพลังสู่
มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ๑๐,๐๐๐ อัตรา” เพื่อให้คนพิการ
มีโอกาสใช้ศักยภาพของตนในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
แต่อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๙ ยังคงพบว่าผู้ประกอบส่วนใหญ่ยังคงเลือก
ช่องทางการจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการมากกว่าการจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ มีข้อเสนอแนะให้รัฐเพิ่มโอกาสการจ้างงานในตลาด
แรงงานโดยเฉพาะสตรีพกิ าร และรณรงค์สร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่สงั คมและนายจ้างเพือ่ ขจัดอคติทมี่ ตี อ่ คนพิการ รวมถึงจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสให้คนพิการในการประกอบอาชีพ อีกทั้งควรให้ความส�ำคัญและเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๘.๕ (บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ
และการมีงานที่สมควรส�ำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียม
ส�ำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน)

รายงานผลการประเมินสถานการณ์

185

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ จาก
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ของระบบประกั น สุ ข ภาพภาครั ฐ
ที่ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ซึ่งครอบคลุมประเภทความพิการ
ไม่เท่าเทียมกันของระบบประกันสุขภาพของรัฐ ทัง้ ๓ ระบบ
โดยเฉพาะคนพิการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบการจ้างงาน ซึง่ ต้องใช้บริการ
สาธารณสุขผ่านระบบประกันสังคมทีใ่ ห้สทิ ธิประโยชน์นอ้ ยกว่า
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งคนพิการใช้สิทธิในระบบ
ดังกล่าวก่อนเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๙ จึงมีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เพือ่ ให้คนพิการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบการจ้างงานสามารถใช้บริการ
สาธารณสุขโดยผ่านระบบประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการมากกว่าได้
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ มีข้อเสนอแนะเรื่องการให้บริการและข้อมูลด้าน
สาธารณสุขทีย่ งั เข้าไม่ถงึ คนพิการโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบท และรัฐควรอบรมสร้างองค์ความรูแ้ ก่บคุ ลากรสาธารณสุขเกีย่ วกับ
สิทธิของคนพิการ รวมถึงเร่งรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อทัศนคติด้านลบการตีตราต่อคนพิการจากความเชื่อทาง
วัฒนธรรม และการทีค่ นพิการถูกบังคับให้รบั การรักษาทางการแพทย์โดยไม่สมัครใจ อีกทัง้ ประกันว่า จะมีการเคารพสิทธิของ
คนพิการในการให้ความยินยอมโดยเสรีและได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการรักษา
การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ รัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนแนวทางการสร้าง
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) โครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ด (Universal Design Community Model)
และพื้นที่น�ำร่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดต้นแบบชุมชนที่คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถด�ำรงชีวิตและเดินทาง
ได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย การวางมาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่ ว โดยออกใบรับรองให้แก่ผปู้ ระกอบการทีป่ รับปรุงสถานที่
บริการนักท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด การจัดโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการในภาคขนส่ง ส�ำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
แนวทางและการขับเคลือ่ นดังกล่าวยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ นบทหรือพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ซึ่งมีคนพิการอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครจัดท�ำลิฟท์และอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวก ภายใน ๑ ปี นับแต่วันมีค�ำพิพากษา ซึ่งได้ครบก�ำหนดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามค�ำพิพากษาได้แต่อย่างใด จึงท�ำให้เมือ่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ คนพิการและเครือข่าย
คนพิการได้ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหายจากกรณีที่กรุงเทพมหานครไม่ด�ำเนินการสร้างลิฟท์
อ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ มีข้อเสนอแนะรัฐควรให้ความสนใจเชื่อมโยง เรื่อง
ความสามารถในการเข้าถึงของคนพิการตามอนุสัญญาฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๑๑.๒ (จัดให้มกี ารเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งทีย่ งั่ ยืนเข้าถึงได้ ปลอดภัยในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
ส�ำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค�ำนึงเป็นพิเศษถึงกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์
ทีเ่ ปราะบาง ผูห้ ญิง เด็ก ผูม้ คี วามบกพร่องทางร่างกาย และผูส้ งู อายุภายในปี ๒๕๗๓) และเป้าหมายที่ ๑๑.๗ (จัดให้มกี ารเข้าถึง
พื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ภายในปี ๒๕๗๓)
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

๖.๑.๔ การประเมินสถานการณ์
สถานการณ์การคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี ๒๕๕๙ นั้น ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการมีการด�ำเนินการที่มีความก้าวหน้าในมิติของรัฐภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
หลายประการ อาทิ การยื่นภาคยานุวัติสารต่อสหประชาชาติเพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของคนพิการ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities : OP- CRPD) ซึง่ เป็นการ
ประกันสิทธิ เสรีภาพให้แก่คนพิการ กรณีถกู ละเมิดสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการและกระบวนการ
เยียวยาภายในประเทศไม่บรรลุผลได้ การเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) รอบที่ ๑
(Initial Report) รวมถึงการรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการจากการเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ ต่อทีป่ ระชุมคณะท�ำงาน UPR เป็นต้น
ซึ่งเห็นได้ว่าการด�ำเนินการขับเคลื่อนด้านกฎหมาย นโยบาย รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศนั้น รัฐมีการด�ำเนินการที่มี
ความก้าวหน้าและสะท้อนให้เห็นว่ารัฐได้ให้ความส�ำคัญในการคุ้มครอง ส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แต่อย่างไรก็ตาม การแปรนโยบายและแนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรด�ำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ
และให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนพิการที่อาศัยอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐได้
๑) การศึกษาของคนพิการ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้คนพิการเข้าถึงโอกาสและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าคนพิการส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเกิดจากปัญหาอุปสรรค
หลายประการท�ำให้คนพิการไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาและมีการศึกษาในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษาได้ อาทิ ปัญหา
อุปสรรคในการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งยังมีบางโรงเรียนไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาตามลักษณะ
่
ความพิการ ปัญหาความรูค้ วามเข้าใจต่อคนพิการของบุคลากรทางการศึกษา แม้วา่ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. บทที
๖
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ด�ำเนินการในด้านการศึกษาของคนพิการไว้
หลายประการ๓๔๖ แต่ระบบสวัสดิการส�ำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษายังคงแยกส่วนและเน้นการให้การศึกษา
หรือฝึกทักษะในเรื่องเฉพาะส�ำหรับคนพิการ ซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการได้ อีกทั้งคนพิการยังไม่
สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบ โดยมีสาเหตุบางส่วนจากการจัดสรรเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการทีไ่ ม่เพียงพอ
และขาดการแนะแนวทางการประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมหลังส�ำเร็จการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาในระบบของคนพิการเป็นไปได้ยาก
และหลายคนเกิดความท้อแท้และไม่ประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในที่สุด
๒) การจ้างงานคนพิการ รัฐได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเลือกช่องทางส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราที่กฎหมาย
ก�ำหนด๓๔๗ ซึง่ ท�ำให้คนพิการไม่มโี อกาสใช้ทกั ษะ ความรู้ ความสามารถของตนในตลาดแรงงาน และการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ของ
ผูป้ ระกอบการนัน้ ท�ำให้คนพิการไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์เท่ากับการจ้างงานคนพิการโดยตรง รัฐอาจส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
เลือกช่องทางการสร้างงานให้แก่คนพิการ เช่น ให้สมั ปทานหรือสถานทีเ่ พือ่ ให้คนพิการจ�ำหน่ายสินค้า หรือให้ความช่วยเหลือ
อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ๓๔๘ เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรง และแนวทางดังกล่าวจะท�ำให้
คนพิการในพื้นที่ห่างไกลมีงานท�ำในชุมชนของตนหรือพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับคนพิการ นอกจากนี้
รัฐควรต้องเร่งสร้างความตระหนักรูต้ อ่ ผูป้ ระกอบการเพือ่ ขจัดทัศนคติทางลบทีม่ ตี อ่ คนพิการให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถ
ของคนพิการและให้โอกาสคนพิการทั้งชายและหญิงได้มีงานท�ำอย่างเท่าเทียม
๓๔๖
ได้แก่ (๑) เน้นการบังคับใช้กฎหมายหรือการด�ำเนินการในการจัดหาเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการในสถานทีร่ าชการและสถานทีส่ าธารณะ และก�ำหนดให้เป็นตัวชีว้ ดั
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของสถานที่ราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีสถานที่สาธารณะ (๒) เร่งพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาในระบบของคนพิการ เช่น การจัด
เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือหอพัก พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทีค่ นพิการหลายกลุม่ สามารถเข้าถึงได้ ก�ำหนดสัดส่วนของนักศึกษา
พิการในมหาวิทยาลัย ให้ทุนการศึกษา การรับรองการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในระบบของคนพิการ (๓) สร้างระบบเชื่อมโยงการรักษา ดูแล
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของคนพิการ ทั้งระบบบริการสุขภาพ ระบบการจัดสวัสดิการ ระบบการศึกษา ในระดับครอบครัวและชุมชน
๓๔๗
กฎกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๔๘
ตามมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖)
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๓) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยรัฐได้ตระหนักถึงปัญหาความ
เหลือ่ มล�ำ้ ของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการบริการสาธารณสุขของคนพิการ จึงมีคำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม เพือ่ ให้คนพิการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบการจ้างงานสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยผ่านระบบประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ต่อคนพิการมากกว่าระบบประกันสังคม โดยสวัสดิการด้านสาธารณสุขที่รัฐจัดให้เป็นสิ่งส�ำคัญ
และจ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตของคนพิการอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุปกรณ์ส�ำหรับช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ระบบ
ประกันสุขภาพทัง้ สามระบบให้สทิ ธิประโยชน์ตอ่ คนพิการแตกต่างกัน จากค�ำสัง่ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รัฐให้ความส�ำคัญต่อ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นการดีอย่างยิ่งหากรัฐจะด�ำเนินการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขให้คนพิการทุกคนได้
เข้าถึงและอยู่บนมาตรฐานเดียวกันอย่างถาวรเพื่อให้เกิดความเสมอภาคส�ำหรับคนพิการ
๔) การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ รัฐได้ด�ำเนินการเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและ
จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม
ทัง้ ต้นทาง เช่น ทีพ่ กั อาศัย กลางทาง อาทิ ระบบขนส่ง และ
ปลายทาง เช่น อาคารและพืน้ ทีส่ าธารณะ ซึง่ รัฐด�ำเนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ค วามก้ า วหน้ า แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
การขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวยังคงไม่ครอบคลุมทั่วถึงโดย
เฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งมีคนพิการอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก
รัฐควรเร่งด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ การคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอาจบูรณาการความร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น หรือชุมชนเพื่อจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะให้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว

๖.๓ เด็ก
๖.๓.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the
Rights of the Child: CRC) ได้ประกันสิทธิของเด็ก โดย
เน้นหลักพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การห้ามเลือกปฎิบัติ
ต่อเด็กและการให้ความส�ำคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม
โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของเด็กในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์ สังคม
ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่น ๆ ของ
เด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้
เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน (๒) การกระท�ำหรือการด�ำเนินการ
ทั้งหลายต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก (๓) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ
อารมณ์ สังคม และ (๔) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส�ำคัญกับความคิดของเด็ก

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ และมีผล
ใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ โดยได้ตั้งข้อสงวนเมื่อเข้าเป็นภาคีไว้จ�ำนวน ๓ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๗ เรื่อง
สถานะบุคคล ข้อ ๒๒ เรื่องสถานะของเด็กผู้ลี้ภัย และข้อ ๒๙ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ
ซึ่งต่อมา ประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนของอนุสัญญา ๒ ข้อ คือ ข้อ ๒๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ และข้อ ๗ เมื่อวันที่ ๑๓
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ธันวาคม ๒๕๕๓ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวน ข้อ ๒๒ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เข้าเป็น
ภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กทั้ง ๓ ฉบับ กล่าวคือ
- พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography:
OP-SC) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ เมือ่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๔๙ โดยพิธสี ารฯ มุง่ ประสงค์ในการขยายมาตรการทีร่ ฐั ภาคีควรด�ำเนินการ เพือ่ ทีจ่ ะประกันการคุม้ ครองเด็กจากการค้าเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกทีเ่ กีย่ วกับเด็ก ตลอดจนให้การคุม้ ครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการ
ท�ำงานใดที่น่าจะเป็นอันตราย หรือที่ขัดขวางรบกวนต่อการศึกษาของเด็ก หรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือต่อพัฒนาการ
ทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม หรือสังคมของเด็ก
- พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict: OP-AC) ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยพิธีสารฯ มุ่งประสงค์ให้รัฐ
จะต้องมีมาตรการป้องกัน ติดตาม คุ้มครองไม่ให้เด็กเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งหรือสถานการณ์การสู้รบ ตลอดจน
การปรับปรุงสถานการณ์ของเด็กให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการแบ่งแยก รวมถึงพัฒนาการศึกษาของเด็กภายใต้
สันติภาพและความมั่นคง ทั้งนี้ ได้มีค�ำแถลงตีความข้อ ๕ วรรค ๒ เกี่ยวกับหน้าที่การเป็นทหารตามกฎหมายของชายไทย
เมื่ออายุย่าง ๑๘ ปี ที่มีหน้าต้องแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ซึ่งอาจถูกเรียกให้ปฏิบัติราชการทหารในกองทัพได้
ยามประเทศมีสงครามหรือประสบภาวะวิกฤต โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่โรงเรียนทหารเหล่าต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความสมัครใจ การผ่านการสอบคัดเลือก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชาย
่
และหญิง สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และการจัดตั้งกองก�ำลังอื่นใดที่ไม่ได้ บทที
๖
จัดตั้งขึ้นโดยรัฐเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องอายุของผู้เข้าร่วมแต่อย่างใด
- พิธีสารเลือกรับฯ เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol to the Convention of the Rights
of the Child on a Communication Procedure: OP3) ซึ่งเป็นพิธีสารฉบับล่าสุดที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีโดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยพิธีสารฯ ดังกล่าวอนุญาตให้
เด็ก กลุ่มเด็ก หรือตัวแทนของเด็กสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยตรง ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ และไม่สามารถใช้กระบวนการ
ที่มีอยู่ในประเทศในการได้รับความยุติธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้ความ
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บญ
ั ญัตหิ ลักการส�ำคัญ ๆ หลายประการ
ทีเ่ ป็นไปตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เช่น การประกันสิทธิเด็ก
ในด้านการศึกษา การอยูร่ อดและได้รบั การพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา การคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรง
และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เป็นต้น นอกจากนี้ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ฉบับลงประชามติ)๓๔๙ ได้บญ
ั ญัติ
หลักการทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หลายประการ
๓๔๙

ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
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อาทิ การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก การจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
และการคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม
๖.๑.๓ สถานการณ์ทั่วไป
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็ก (อายุ ๐–๑๗ ปี) จ�ำนวน ๑๓,๙๐๔,๒๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของ
ประชากรทั้งหมดในประเทศ๓๕๐ โดยจ�ำนวนนี้ยังไม่รวมเด็กไร้สัญชาติที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และ
เด็กข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีการระบุตัวเลขที่เป็นทางการ ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง
“วิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด่วน” ขององค์การพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศได้ประมาณการว่า มีเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ คน๓๕๑ โดยสามารถจ�ำแนก
ตามลักษณะของการเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (๑) กลุ่มเด็กข้ามชาติที่เข้ามาเพื่อเป็นแรงงาน
(๒) กลุ่มที่ติดตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ (๓) กลุ่มเด็กข้ามชาติที่เกิดขณะที่พ่อแม่เข้ามาเป็นแรงงาน และ (๔) กลุ่มที่
เดินทางเข้ามาโดยผ่านขบวนการค้ามนุษย์
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้มขี อ้ สังเกตต่อรายงานการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กของไทย
ซึ่งรับรองในการประชุมครั้งที่ ๑๖๙๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยแสดงความเป็นห่วงกังวลและขอให้ประเทศไทย
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ เช่น (๑) ด้านการศึกษา อาทิ การเข้าเรียนในระบบการศึกษา การลดการออกจาก
โรงเรียนกลางคัน (๒) ด้านสุขภาพ ได้แก่ การให้การดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์ การขาดสารอาหาร การเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว (๓) ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง
ทุกรูปแบบ (๔) ด้านการจดทะเบียนเกิดของเด็กที่อยู่ในประเทศไทย (๕) ด้านการคุ้มครองเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐาน (๖) ด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจมน�้ำและอุบัติเหตุทางถนน
(๗) ด้านการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลทีค่ รอบคลุม และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความก้าวหน้าด้านสิทธิเด็ก และ
(๘) ด้านการดูแลเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
ด้านการศึกษา คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงกังวลต่อประเทศไทยในประเด็นอัตราการเข้าเรียนของเด็ก
อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน และคุณภาพของการศึกษา โดยในภาพรวมของประเทศเด็กไทยร้อยละ ๙๕.๖
สามารถเข้าถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน๓๕๒ มีจำ� นวนนักเรียนต่อประชากรอายุ ๓ - ๑๗ ปี ร้อยละ ๕๗.๐๓ โดยจ�ำแนกเป็นนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากร อายุ ๓-๕ ปี ร้อยละ ๓๘.๖๓ นักเรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรอายุ ๖ - ๑๔ ปี
ร้อยละ ๖๗.๔๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรอายุ ๑๒ - ๑๔ ปี ร้อยละ ๗๓.๑๖ และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อประชากรอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี ร้อยละ ๓๙.๕๖๓๕๓ เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อร้อยละ
๙๑.๓๑ โดยศึกษาต่อในสายสามัญร้อยละ ๕๘.๖๖ สายอาชีพร้อยละ ๓๒.๖๕ ๓๕๔ อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันของ
เด็กไทยอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๐.๑๔ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาทัง้ ตอนต้นและปลาย มีสาเหตุหลักมาจากการอพยพตามผูป้ กครอง
ปัญหาในการปรับตัวและปัญหาครอบครัว๓๕๕ อนึ่ง จากผลการส�ำรวจขององค์กร Save the Children พบว่า ร้อยละ ๔๖
ของเด็กข้ามชาติไม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษา และอัตราของเด็กข้ามชาติทศี่ กึ ษาในระดับมัธยมศึกษามีจ�ำนวนน้อย โดยทีโ่ รงเรียน
จาก สถิติประชากรและบ้าน–จ�ำนวนประชากรแยกรายอายุ, โดย กรมการปกครอง, สืบค้นจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
จาก องค์กรพัฒนาเอกชนชี้: วิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด่วน, โดย องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the
Children), สืบค้นจาก https://thailand.savethechildren.net
๓๕๒
Global Competitiveness Report 2014-2015: World Economic Forum
๓๕๓
จาก จ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โดย กระทรวงการพัฒนาความ
มั่นคงของมนุษย์, สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=18127
๓๕๔
จาก อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๘ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, โดย กระทรวง
การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์, สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=17892
๓๕๕
จาก จ�ำนวนและอัตราการออกกลางคันนักเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๕๗, โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th
๓๕๐
๓๕๑
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บางแห่งไม่รบั เด็กข้ามชาติเข้าเรียน เนือ่ งจากปัญหาด้านเอกสารหลักฐาน รวมถึงทัศนคติของผูป้ กครองทีไ่ ม่สนับสนุนให้เด็กเข้าเรียน
เพราะสาเหตุในเรื่องของค่าใช้จ่าย และความไม่มั่นคงทางการงานของผู้ปกครองที่อาจจะต้องย้ายไปท�ำงานยังสถานที่ต่าง ๆ
อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงบางครอบครัวมีแผนที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางในระยะเวลาอันใกล้

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ด้านสุขภาพ คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วง
กังวลต่อประเทศไทยในประเด็นภาวะโภชนาการ การขาด
สารไอโอดีนในเด็ก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ
หกเดื อ นแรก และการไม่ มี ก ฎหมายก� ำ กั บ การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ จากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ระบุว่าเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ร้อยละ ๘๔.๗๘ มีน�้ำหนักตามเกณฑ์
ร้อยละ ๕.๓๑ มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และร้อยละ ๐.๕๖
มีนำ�้ หนักมากกว่าเกณฑ์๓๕๖ เด็กอายุ ๖ - ๑๘ ปี ร้อยละ ๗๖.๔๗
มีน�้ำหนักตามเกณฑ์ ร้อยละ ๕.๖๑ มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
๓๕๗
และร้อยละ ๖.๙๔ มีน�้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ มีอัตราการไดรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมคิ มุ้ กันโรคของเด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ร้อยละ ๙๙.๙๑ โดยพืน้ ทีท่ พี่ บว่าเด็กไม่ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม
ภูมคิ มุ้ กันโรคมากทีส่ ดุ คือ ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา๓๕๘ ส�ำหรับอัตราเด็กแรกเกิดทีไ่ ด้ทานนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย ๖ เดือนติดต่อกันนั้น แม้ว่าข้อมูลจากรายงานคุณภาพชีวิตคนไทย ปี ๒๕๕๙ จะระบุว่ามีเด็กแรกเกิดได้ทานนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนติดต่อกันร้อยละ ๙๑.๗๙ แต่ขอ้ มูลของยูนเิ ซฟประเทศไทยกลับระบุวา่ มีเด็กเพียงร้อยละ ๑๒๓๕๙ ทีไ่ ด้ทาน
บทที่
นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนติดต่อกัน
๖
ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
คณะกรรมการฯ ได้เรียกร้องให้ประเทศไทยด�ำเนินการตามข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการฯ ที่ ๑๓ เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ
การคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย เช่น การสร้างความตระหนักของประชาชน และ
เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบ ป้องกัน และประกันการคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อทุกคน การใช้มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อลด
ระยะเวลาในการสอบสวนและด�ำเนินการในคดีอาญาเกีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก และให้การป้องกันทีเ่ หมาะสมกับ
เด็กทีต่ กเป็นเหยือ่ จากผูก้ ระท�ำผิด การพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบ
และการมีกฎหมายที่ชัดเจนในการห้ามกระท�ำความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
มีสถิตเิ ด็กทีไ่ ด้รบั การกระท�ำความรุนแรงจ�ำนวน ๕๗,๕๖๘ คน โดยเป็นการกระท�ำความรุนแรงทางเพศมากทีส่ ดุ ๓๖๐ รองลงมา
คือ การกระท�ำรุนแรงต่อร่างกาย การกักขัง บังคับ ทุบตี โดยผู้ที่กระท�ำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิดที่เด็กรู้จักและ
ไว้วางใจ เช่น บุคคลในครอบครัว เพือ่ น แฟน ครู/อาจารย์ เป็นต้น๓๖๑ และมีแนวโน้มของพัฒนาการความซับซ้อนในการละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก รวมถึงการน�ำเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ สื่อลามก และอนาจารเพิ่มมากขึ้น
ด้านการจดทะเบียนเกิดของเด็กทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย คณะกรรมการฯ มีขอ้ กังวลเกีย่ วกับจ�ำนวนของเด็กทีอ่ าศัยอยู่
ในภาวะยากจน เด็กชนกลุม่ น้อย และบุตรแรงงานต่างด้าวทีย่ งั ไม่ได้จดทะเบียนการเกิด รวมถึงค่าปรับในกรณีการจดทะเบียน
๓๕๖
จาก รายงานข้อมูลภาวะโภชนาการของประชากรอายุ ๐-๕ ปี จ�ำแนกตามพืน้ ที่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุข, โดย กระทรวงการพัฒนาความมัน่ คงของ
มนุษย์, สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=14107
๓๕๗
จาก รายงานข้อมูลภาวะโภชนาการของประชากรอายุ ๖-๑๘ ปี จ�ำแนกตามพืน้ ที่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุข, โดย กระทรวงการพัฒนาความมัน่ คงของ
มนุษย์, สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=14108
๓๕๘
จาก ผลวิจยั ชีก้ ารเพิม่ อัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่สามารถช่วยชีวติ เด็กและเพิม่ มูลค่าเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล, โดย ยูนเิ ซฟ ประเทศไทย https://www.unicef.
org/thailand/tha/media_25350.htm
๓๕๙
จาก รายงานคุณภาพชีวติ ของคนไทย ปี ๒๕๕๙ (หน้า ๘๓), โดย คณะกรรมการอ�ำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน, (๒๕๕๙), กรุงเทพฯ: รายงานคุณภาพชีวติ ของคนไทย ปี ๒๕๕๙.
๓๖๐
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, หนังสือที่ พม ๐๒๑๐/๕๑๑๘ เรือ่ ง ขอส่งข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ในประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๘
๓๖๑
จาก สถิตคิ วามรุนแรงเด็ก-สตรีพง่ ุ ทุกปี ชีค้ า่ นิยมชายเป็นใหญ่ เหยือ่ ไม่กล้าฟ้องเกรงอับอาย, โดย มติชน, สืบค้นจาก http://www.matichon .co.th/news_detail.php?newsid=1447757640
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การเกิดล่าช้า และมีขอ้ เสนอแนะให้มมี าตรการเพือ่ ประกันว่าเด็กทีเ่ กิดในประเทศไทยทุกคนจะได้รบั การจดทะเบียนการเกิด
และสร้างความตระหนักรู้เรื่องการจดทะเบียนการเกิด รวมถึงการยกเลิกค่าปรับกรณีจดทะเบียนการเกิดล่าช้า
ด้านการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายและเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน คณะกรรมการฯ มีข้อกังวลต่อ
จ�ำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่มีจ�ำนวนมาก และมีข้อเสนอแนะให้ด�ำเนินการประเมิน ความเสี่ยงต่อการส่งกลับ
ของแรงงานและบุตร รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายและนโยบายทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ปกป้องเด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิน่ ฐาน
การแสวงประโยชน์และสภาพการท�ำงานที่เป็นอันตราย
ด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ในเด็ก รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจมน�้ำและอุบัติเหตุทางถนน
คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะให้ประเทศไทยด�ำเนินมาตรการที่
จ�ำเป็น เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บและอุบตั เิ หตุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเสริ ม สร้ า งนโยบายเกี่ ย วกั บการดู แ ลเด็ ก และการสร้ าง
ความตระหนักของครอบครัว โรงเรียน และประชาชนเกี่ยวกับ
มาตรการความปลอดภัยของเด็ก ข้อมูลของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การจมน�้ำเป็น
สาเหตุของการเสียชีวติ อันดับที่ ๑ ในกลุม่ เด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๕ ปี
โดย ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘) มีเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน�้ำ ๑๐,๙๒๓ คน ในจ�ำนวนนี้
เป็นเด็กอายุต�่ำกว่า ๕ ปี ร้อยละ ๓๕.๖ เด็กอายุ ๕ - ๙ ปี ร้อยละ ๔๑.๓ และเด็กอายุ ๖ - ๑๕ ปี ร้อยละ ๒๓.๑๓๖๒ นอกจาก
นี้ ข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (Child Safety Promotion and Injury
Prevention Research Center - CSIP) ระบุว่า เด็กไทยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ปีละกว่า ๑๕,๘๐๐ คน เสีย
ชีวิตมากถึงปีละ ๗๐๐ คน และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของเด็กไทยในวัย ๑๐ - ๑๔ ปี โดยที่ในทุก ๆ ๑๐ วัน จะ
มีเด็กไทยอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ถึง ๑๕ คน และหากเป็นช่วงเวลาเทศกาล ๗ วันอันตราย
ปีใหม่หรือสงกรานต์จะมีเด็กเสียชีวิตมากถึง ๓๑ คน หรือเกือบ ๒ เท่า และอุบัติเหตุ ๑ ใน ๓ ของเด็กมักเกิดขึ้นในรัศมี
๑ กิโลเมตรจากบ้านพัก๓๖๓
ด้านการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลทีค่ รอบคลุมและสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความก้าวหน้างานสิทธิเด็ก
คณะกรรมการฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับการขาดประสิทธิภาพของการเก็บรวบรวม ข้อมูลด้านสิทธิเด็ก โดยขอให้ประเทศไทย
พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม และมีการจ�ำแนกข้อมูลตามอายุ เพศ ภูมิล�ำเนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเด็กทุกคน เพือ่ ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความก้าวหน้าด้านสิทธิเด็ก รวมทัง้ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการก�ำหนดนโยบายและโครงการในการด�ำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ด้านการดูแลเด็กในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการฯ มีขอ้ กังวลว่า เด็กยังคงตกเป็นเหยือ่ ของระเบิดและ
การโจมตีที่รุนแรงอื่น ๆ โดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ การมีกองทัพอยู่ในบริเวณสถานศึกษา และจ�ำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ประเทศไทยมีมาตรการ เพือ่ ประกันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะไม่สง่ ผลกระทบทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อเด็ก และประกันว่าโรงเรียนจะได้รบั การคุม้ ครองจากการโจมตีโดยกองก�ำลัง
ติดอาวุธทีไ่ ม่ใช่รฐั รวมถึงมีมาตรการในการเยียวยาจิตใจแก่เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง ตลอดจนเร่งด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๘
๓๖๒
๓๖๓

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
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มีจ�ำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๕๕๑ คน เสียชีวิต ๘๖ คน และได้รับบาดเจ็บ ๔๖๕ คน๓๖๔
รวมถึงมีจ�ำนวนเด็กก�ำพร้าที่สูญเสียผู้ปกครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๙,๘๐๖ คน๓๖๕

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเป็นกรอบแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลการน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดผลสัมฤทธิต์ าม
วัตถุประสงค์ โดยแผน ฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การสร้างภูมคิ มุ้ กันในการด�ำรงชีวติ ของเด็กและเยาวชน
(๒) การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ (๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก
ตลอดจนการแก้ไขและตรากฎหมายส�ำคัญ ๆ หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ ๒๔) เรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ เป็นต้น

บทที่

๖

๖.๑.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
๑) นโยบายหรือมาตรการที่รัฐด�ำเนินการ

๑.๑) โครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด
		 นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ที่รัฐได้ด�ำเนินโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท/เดือนเป็นเวลา ๑๒ เดือน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐาน เพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม และเป็นหลักประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นมาตรการจูงใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กเข้ารับ
บริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ ในปี ๒๕๕๙ ได้เพิ่มเงินอุดหนุนจากเดิม ๔๐๐ บาท เป็น ๖๐๐ บาท/เดือน
และขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี เพือ่ ช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งของอาหาร ซึง่ มีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาสมองของเด็กในช่วงอายุดงั กล่าว โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีจำ� นวนผูล้ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๒๑๑,๑๒๖ คน แยกเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ๑๗๑,๘๓๔ คน และผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ๓๙,๒๙๒ คน

จาก สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: ๑๑ ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, สืบค้นจาก
http://www.deepsouthwatch.org/node/6656
๓๖๕
จาก ศวชต. เปิดข้อมูลเด็กก�ำพร้าจากไฟใต้กว่า ๙ พัน พบเงินเยียวยาถึงเด็กน้อย ต้องดูแลด้านจิตใจ, โดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, http:// deepsouthwatch.org/node/8414
๓๖๔
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

นอกจากนี้ จากการประชุม UPR Working Group เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้รบั ข้อเสนอแนะ
จากรัฐภาคีจ�ำนวน ๑๘๑ ข้อ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในด้านต่าง ๆ อาทิ การรับรองการเกิดให้กับเด็กทุกคนที่เกิด
ในประเทศไทย การประกันการเข้าถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การจัดตัง้ หน่วยงานพิเศษเพือ่ คุม้ ครองเด็ก การป้องกันความรุนแรง
ต่อเด็กในทุกรูปแบบ และการป้องกันเด็กจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น

193

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

๑.๒) การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส� ำ หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
		 รัฐได้อนุมตั ริ า่ งพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. .... โดยเป็ น กฎหมายที่ มุ ่ ง ควบคุ ม และก� ำ กั บ การโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ดแทนนมแม่ ทั้ ง ในส่ ว นของการให้ ข ้ อ มู ล และ
การส่ ง เสริ ม การตลาด ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)๓๖๖
๑.๓) การจัดท�ำระบบข้อมูลติดตามนักเรียน
		 รัฐได้จดั ท�ำระบบข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียน และมีแผนในการส�ำรวจข้อมูลนักเรียน
ออกกลางคันรายบุคคลและรายจังหวัด ส�ำหรับวิเคราะห์ปญั หาเด็กกลุม่ เสีย่ ง จ�ำแนกตามสาเหตุ เพือ่ ป้องกันปัญหา รวมถึงอยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลตัวเลขเด็กทีต่ อ้ งเข้าเรียนตัง้ แต่อายุ ๓ ขวบ เด็กทีไ่ ม่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และเด็กทีอ่ อก
กลางคัน เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์สงั เคราะห์หาสาเหตุและอุดช่องว่างในการติดตามเด็กเมือ่ ออกไปจากโรงเรียน๓๖๗
๑.๔) การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
		 รัฐได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมโทษความผิด
ที่กระท�ำต่อแรงงานเด็ก เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่เป็นนโยบายที่ส�ำคัญ
และเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการอนุวัติการบทบัญญัติเกี่ยวกับบทลงโทษในความผิดที่กระท�ำต่อเด็กให้เหมาะสม
และประกันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ๓๖๘
๑.๕) การขยายการให้บริการของศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำรุนแรง
		 รัฐมีแผนด�ำเนินการขยายการให้บริการของศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระท�ำรุนแรง โดยกระจายศูนย์ฯ ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจ�ำนวน ๙,๗๕๐ แห่ง เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วย
รับแจ้งเหตุ คัดกรอง และส่งต่อผู้ที่ประสบปัญหา รวมถึงขยายโครงการการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข และแนวทางการส่งต่อในเครือข่ายระดับจังหวัดไปในสถานบริการทัง้ ๑๒ เขตสุขภาพ เพือ่ ช่วยเหลือ
ฟื้นฟู และเยียวยาเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง
อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๕๙ ยังพบสถานการณ์ที่น่ากังวลหลายประการ ดังนี้
๑.๖) สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้ำ อุบัติเหตุทางถนน และอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน
		 จากข้อมูลสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจมน�ำ้ และอุบตั เิ หตุทางถนนปี ๒๕๕๙ พบว่า จ�ำนวนการเสียชีวติ จากการ
จมน�ำ้ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๕ ปี ยังคงสูงถึง ๖๙๙ คน (แม้จะลดลงเมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗ ซึง่ มีจำ� นวน ๗๑๒ คน
และ ๘๑๒ คนตามล�ำดับ)๓๖๙ โดยช่วงปิดเทอมระหว่างเดือนมีนาคม -พฤษภาคม พบว่า มีจำ� นวนเด็กเสียชีวติ จากการจมน�ำ้
จ�ำนวน ๑๙๗ คน (ลดลงเมือ่ เทียบกับในช่วง ๑๐ ปีทผี่ า่ นมา ทีม่ เี ด็กจมน�ำ้ เสียชีวติ เฉลีย่ ๓๔๘ คน โดยทีใ่ นบางปีมจี ำ� นวนสูงถึง
เกือบ ๔๕๐ คน)๓๗๐
จาก ปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
จาก ศธ. ประชุมแก้ปญั หาเด็กออกกลางคัน, โดย ส�ำนักงานรัฐมนตรี, สืบค้นจากhttp://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45528& Key=news_act
๓๖๘
จาก พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีสาระส�ำคัญในการเพิ่มอัตราโทษความผิดที่กระท�ำต่อแรงงานเด็ก ๓ ฐาน คือ การจ้างเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปีส�ำหรับงานอันตราย
หรือสถานที่ห้ามท�ำงาน และการจ้างเด็กอายุต�่ำของเด็กไม่เกิน ๑๕ ปี, สืบค้นจาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/d111759-08.pdf
๓๖๙
กระทรวงสาธารณสุข
๓๗๐
จาก ปี ๒๕๕๙ เด็กจมน�้ำเสียชีวิต ๖๙๙ คน, โดย ประชาไท, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2017/03/70404
๓๖๖
๓๖๗
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อนึง่ ข้อมูลการเสียชีวติ ของเด็กจากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากรถโดยสารทัศนศึกษาและรถรับจ้างรับส่งนักเรียน โดยพบว่า
ในปี ๒๕๕๙ เกิดอุบัติเหตุ ๓๘ ครั้ง มีนักเรียนประสบเหตุ ๔๕๙ ราย เสียชีวิต ๑๐ ราย บาดเจ็บ ๔๔๙ รา ย (มีจ�ำนวนการเกิด
อุบตั เิ หตุเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๘ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ๒๓ ครัง้ มีนกั เรียนประสบเหตุ ๓๕๖ ราย เสียชีวติ ๒๕ ราย บาดเจ็บ ๓๓๑ ราย) ๓๗๑
โดยสามารถแสดงรายละเอียดประเภทของรถโดยสารทัศนศึกษา และรถรับจ้างรับส่งนักเรียนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุในปี ๒๕๕๙ ตามตารางที่ ๗

ประเภทรถโดยสาร รถทัศนศึกษา
และรถรับจ้างรับส่งนักเรียน

รถตู้
รถกระบะ
รถทัศนศึกษา
รถบรรทุกหกล้อ
รวม

จำ�นวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ

จำ�นวนเด็ก
ที่เสียชีวิต

จำ�นวนเด็ก
ที่ได้รับบาดเจ็บ

๑๔
๖
๑๐
๘
๓๘

๓
๔
๒
๑
๑๐

๙๐
๕๙
๑๙๕
๑๐๕
๔๔๙

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ตารางที่ ๗ ข้อมูลการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ปี ๒๕๕๙

นอกจากนี้ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) พบว่า มีเด็กอายุระหว่าง ๓ - ๔ ปี เสียชีวิตจากการ
ถูกลืมทิ้งไว้ในรถ ๖ ราย โดยถูกลืมทิ้งไว้ในรถรับ-ส่งนักเรียน ๕ ราย และรถยนต์ส่วนบุคคล ๑ ราย เด็กที่เสียชีวิตทั้งหมด
ถูกลืมทิ้งไว้นานกว่า ๖ ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กที่เสียชีวิต จ�ำนวน ๔ ราย นอนหลับอยู่บนรถขณะรถก�ำลังไป
่
ส่งที่โรงเรียน ส่วนเด็กที่ช่วยไว้ได้ทันทั้งหมดผู้ปกครองไม่ได้ลืม แต่ตั้งใจทิ้งเด็กไว้ในรถเอง เพราะคิดว่าลงไปท�ำธุระไม่นาน บทที
๖
โดยติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ทิ้งไว้๓๗๒
๑.๗) สถานการณ์เด็กกับสื่อออนไลน์
		 ปัจจุบนั สือ่ ออนไลน์มอี ทิ ธิพลต่อกลุม่ เด็กและเยาวชนค่อนข้างมาก กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันส่วนใหญ่ของเด็กและ
เยาวชนมีแนวโน้มยึดติดกับสื่อออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อ
ความบันเทิง การพูดคุยในหมู่สังคมออนไลน์ การใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ การติดตามข่าวสาร ตลอดจนใช้เพื่อการซื้อ
สินค้า/บริการ และการท่องเที่ยว จากพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้น ปัญหาที่น่าห่วงกังวลจากพฤติกรรมดังกล่าว คือ
การใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์และเป็นอันตราย ตลอดจนการได้รับสื่อที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน เช่น
สื่อลามกอนาจาร การพนัน พฤติกรรมรุนแรง และการใช้ยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบในสิ่งที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม นอกจากนั้น ปัญหาที่น่าห่วงกังวลอีกประการหนึ่งคือ การใช้สื่อออนไลน์เป็น
ช่องทางในการล่อลวงเด็กและเยาวชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การชักจูง
เพื่อให้กระท�ำสิ่งผิดกฎหมาย และการล่อลวงทรัพย์สินจากเด็ก เป็นต้น
ข้อมูลส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ รายงานพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของเด็กไทย โดยระบุวา่ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี มีแนวโน้ม
การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ ๓๕.๙ ในปี ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๖๑.๔ ในปี ๒๕๕๙ โดยร้อยละ ๔๗.๔ มีการใช้
อินเทอร์เน็ตทุกวัน เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ ๑ - ๒ ชั่วโมงต่อวัน อุปกรณ์ที่เด็กใช้ในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รองลงมาคือ โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์หรือกิจกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กนั้น รายละเอียดตามตารางที่ ๘
จาก สถานการณ์ปัญหารถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ กลุ่มรถทัวร์ รถตู้ และรถรับจ้างรับส่งนักเรียน, โดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน, สืบค้นจาก http://www.roadsafetythai.org/uploads/userfiles/file_20170207012428.pdf
๓๗๒
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๓๗๑
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ตารางที่ ๘

วัตถุประสงค์/กิจกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กไทย ปี ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์/กิจกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

ร้อยละ

ดาว์นโหลด ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกมส์
Social Network
อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ
ศึกษาหาความรู้
ติดตามข่าวสาร
รับ-ส่งอีเมล์
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
ศึกษาข้อมูลภาครัฐ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการด้านสุขภาพ
โทรศัพท์ผ่าน Internet (VoIP)

๘๖.๒
๖๔.๐
๔๒.๗
๓๖.๙
๒๓.๖
๑๔.๑
๑๓.๗
๑๓.๕
๑๐.๙
๑๐.๐

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากนี้ ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี พบว่า
เป็นกลุม่ ประชากรทีม่ กี ารใช้อนิ เทอร์เน็ตสูงทีส่ ดุ โดยร้อยละ
๗๖.๑ มีการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน ๆ ละ ๑ - ๒ ชั่วโมง
และพบว่าโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนคือ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์
ตั้ ง โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ พ กพา และแท็ บ เล็ ต ตามล� ำ ดั บ
ในส่วนของวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมในการใช้อนิ เทอร์เน็ต พบว่า
มีการใช้เพื่อ Social Network มากที่สุด ร้อยละ ๙๔.๓
รองลงมาคือ การดาว์นโหลดรูปภาพ/หนัง/วิดโี อ/เพลง/เกมส์/
เล่ น เกมส์ / ดู ห นั ง /ฟั ง เพลง/วิ ท ยุ ฯลฯ ร้ อ ยละ ๙๒.๕
การอัพโหลดข้อมูลรูปภาพ/ภาพถ่าย/วิดโี อ/เพลง/software ฯลฯ เพือ่ การแบ่งปันบนเว็บไซต์ ร้อยละ ๖๕.๘ นอกนัน้ เป็นการ
ติดตามข่าวสาร และการรับ-ส่งอีเมล์
ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “เพศในสื่อสมัยใหม่” พบว่า ร้อยละ ๕๐ ของเด็ก
เคยเจอรูปโป๊ เปลือย ในอินเทอร์เน็ต และเข้าถึงได้ง่ายในการค้นหา นอกจากนี้ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตยังมีในรูปของสื่อ
ทีห่ ลอกล่อให้กดเข้าไปดู (Clickbait) ซึง่ มีทงั้ โป๊ เปลือย สือ่ ลามกอนาจาร เกมส์ และเรือ่ งทีไ่ ม่เหมาะสม เด็กจึงรูข้ อ้ มูลเรือ่ งเพศ
ทีไ่ ม่ใช่เชิงความรูผ้ า่ นเว็บไซต์ตา่ ง ๆ มากมาย จากการส�ำรวจวัยรุน่ ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ พบว่า เพศชายร้อยละ ๒๑
และเพศหญิงร้อยละ ๑๗ เจอรูปโป๊ เปลือย ในการใช้อนิ เทอร์เน็ตโดยไม่ได้ตงั้ ใจ โดยเพศชายร้อยละ ๑๔ และเพศหญิงร้อยละ ๑๑
เคยคลิกเข้าไปดู เพศชายร้อยละ ๒๐ เพศหญิงร้อยละ ๑๙ ถูกชักชวนให้มีกิจกรรมทางเพศโดยไม่ต้องการ เพศชายร้อยละ ๘
เพศหญิงร้อยละ ๖ เคยถูกผูอ้ นื่ ชักชวนให้มเี พศสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต เพศชายร้อยละ ๖ เพศหญิงร้อยละ ๓ เคยไปเจอผูท้ ชี่ กั ชวน
และเพศชายร้อยละ ๕ เพศหญิงร้อยละ ๑ มีเพศสัมพันธ์จริง๓๗๓
๓๗๓

จาก วัยรุ่น ๕๐% เคยเข้าถึงสื่อลามกแนะสังคมเปิดกว้างเรื่องเพศ, โดย ไทยโพสต์, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก http://www.thaipost.net
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		 นอกจากเด็กเคลือ่ นย้ายทีเ่ ป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานแล้ว ประเทศไทยยังมีเด็กเคลือ่ นย้ายในกลุม่ เด็ก
เร่ร่อนที่หนีออกจากบ้านและหลุดออกจากครอบครัว ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว การถูกกระท�ำ
รุนแรง และปัญหาที่เกิดจากตัวของเด็กเอง เช่น ต้องการความอิสระ ไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมของพ่อแม่ พฤติกรรม
ติดเพื่อน และติดเกมส์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทางสถิติขององค์การเอกชนพบว่า ประเทศไทยมีเด็กเร่ร่อนสูงถึง ๓๐,๐๐๐ คน
โดยแหล่งทีม่ เี ด็กเร่รอ่ นอาศัยอยูม่ ากทีส่ ดุ ในพืน้ ทีเ่ ขตกรุงเทพฯ คือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สถานีรถไฟหัวล�ำโพง สวนลุมพินี
และสนามหลวง ส่วนต่างจังหวัด อันดับหนึง่ คือ เมืองพัทยา รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต๓๗๕ ซึง่ เด็กในกลุม่ นีเ้ สีย่ งต่อ
การเผชิญกับปัญหาความรุนแรง การถูกเลือกปฏิบตั ิ การถูกล่วงละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การถูกท�ำร้ายร่างกาย
ตลอดจนการถูกชักจูงให้เข้าสู่ขบวนการยาเสพติด และถูกล่อลวงเพื่อเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

๑.๘) สถานการณ์ของเด็กเคลื่อนย้าย และเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
		 ปี ๒๕๕๙ พบว่า เด็กเคลือ่ นย้ายและเด็กทีเ่ ป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานยังคงประสบกับข้อจ�ำกัดต่าง ๆ
อาทิ การขาดเอกสารพิสูจน์ตัวตน (ใบเกิด) การก�ำหนดสถานะทางบุคคล การเข้าถึงศึกษา และการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข ในด้านการเข้าถึงการศึกษานัน้ แม้วา่ มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อนุมตั ใิ ห้เด็กไร้สถานะสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาได้ แต่ในทางปฏิบตั โิ รงเรียนบางแห่งยังต้องการเอกสารเพือ่ แสดงสถานะบุคคลประกอบการพิจารณาในการรับเด็ก
เข้าเรียน ทัง้ นี้ ยังพบว่าเมือ่ เด็กกลุม่ นีไ้ ด้เข้าสูร่ ะบบการศึกษาแล้ว บางส่วนมีปญั หาในเรือ่ งของการปรับตัว ปัญหาด้านการสือ่ สาร และ
ปัญหาด้านค่าใช้จา่ ยในการศึกษาทีผ่ ปู้ กครองต้องรับผิดชอบ๓๗๔ ส่งผลให้เด็กไม่ตอ้ งการเรียนต่อและออกจากโรงเรียนกลางคัน

๖.๑.๔ การประเมินสถานการณ์
่
ในปี ๒๕๕๙ รัฐได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการที่ก้าวหน้า ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อกังวลของ บทที
๖
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้แก่ การให้ความส�ำคัญต่อภาวะโภชนาการ และการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การมี
ร่างกฎหมายก�ำกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ การมีมาตรการแก้ไขปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน การปกป้อง
คุม้ ครองเด็กจากการกระท�ำรุนแรง และการคุม้ ครองเด็กจากการใช้แรงงานทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดี ยังพบข้อมูลทีน่ า่ ห่วงกังวล
บางประการ ซึ่งรัฐจ�ำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้การด�ำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑) ด้านการอยู่รอดและได้รับการพัฒนา

จากสถานการณ์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลา ๖ เดือนแรก พบว่า ประเทศไทยยังมีอัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกในอัตราที่ต�่ำ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แม่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ แม่ทำ� งานนอกบ้าน สิง่ แวดล้อมในทีท่ ำ� งานไม่เอือ้ ให้แม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้
การตลาดของนมผงดัดแปลงส�ำหรับทารกทีท่ ำ� ให้แม่เข้าใจว่านมผงมีคณ
ุ ค่าเท่ากับนมแม่๓๗๖ เป็นต้น ซึง่ แม้วา่ รัฐจะได้อนุมตั ริ า่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... เพื่อควบคุม
และก�ำกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่เพื่อแก้ไขปัญหาบางส่วน แต่รัฐยังจ�ำเป็นต้องสร้างความตระหนักหรือรณรงค์
ให้ผู้เป็นแม่เห็นความส�ำคัญและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกให้มากขึ้น
อนึง่ ในด้านของมาตรการทีส่ ง่ เสริมและให้ความส�ำคัญต่อการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย เพือ่ ให้ได้รบั การเลีย้ งดูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
และการพัฒนาที่เหมาะสม การด�ำเนินโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดของรัฐ ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการเลีย้ งดูบตุ รของครอบครัวทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายได้ในระดับหนึง่ อย่างไรก็ดี จากข้อมูลขององค์กรยูนเิ ซฟ ประเทศไทย พบว่า
ในบางครอบครัวจ�ำนวนเงินอุดหนุนที่รัฐสนับสนุนนั้น ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากบางครอบครัว
จาก เด็กข้ามชาติในชุมชนประมงที่ขนอมกับ ‘ทางเลือก’ ด้านการศึกษา, โดย ประชาไท, สืบค้นจากhttps://prachatai.com/journal/2016/02/64271
จาก เด็กเคลื่อนย้าย มุมมองใหม่ในการท�ำงานคุ้มครองเด็ก (หน้า ๔๗), ภาคีสมาชิกเด็กเคลื่อนย้าย.
๓๗๖
จาก เจาะลึกระบบสุขภาพ อัตราเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในไทยยังต�ำ่ สธ.หนุน ‘Working Mom’ เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ ๖ เดือน, สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/
content/2015/09/10785
๓๗๔
๓๗๕
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มีค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าอาหาร และเครื่องใช้ส�ำหรับบุตร เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีที่บุตรมีปัญหา
ด้านสุขภาพ เป็นต้น๓๗๗
๒) ด้านการศึกษา

ส�ำหรับปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็ก หากพิจารณาจากสถิติย้อนหลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่ง
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้มีข้อห่วงกังวล จะพบว่า สถิติมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รายละเอียดตามตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙

สถิติการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

ปีการศึกษา

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

ประถมศึกษา

๐.๑๑
๐.๑๔
๐.๐๘
๐.๐๕

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

๐.๗๕
๐.๙๕
๐.๓๒
๐.๒๔

รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๐.๘๒
๐.๙๑
๐.๓๒
๐.๒๔

๐.๔๒
๐.๕๑
๐.๑๙
๐.๑๔

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อย่างไรก็ดี รัฐยังจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละกลุม่ ตามปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุของการออกกลางคัน เช่น กลุม่ เด็กทีอ่ อกกลางคันเนือ่ งจาก
สติปญ
ั ญา หรือผลการเรียนไม่ดี กลุม่ เด็กทีอ่ อกกลางคันเนือ่ งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ กลุม่ เด็กทีอ่ อกกลางคันเนือ่ งจากอพยพ
ตามผู้ปกครอง และกลุ่มเด็กที่ออกกลางคันเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นต้น
๓) ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการกระท�ำรุนแรง

แม้ว่ารัฐจะให้ความส�ำคัญในการดูแลเด็กที่ได้รับการกระท�ำความรุนแรงผ่านการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ก�ำหนดขึ้น
อย่างไรก็ดี รัฐจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับเด็กทีไ่ ด้รบั ความรุนแรง แต่ไม่ได้เข้าสูก่ ระบวนการขอความช่วยเหลือ ซึง่ คาดการณ์
ว่าอาจมีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนที่ขอรับการช่วยเหลือจากรัฐ นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ ที่สังคมไทยยังไม่
ได้ให้ความส�ำคัญหรือตระหนักว่าเป็นความรุนแรงต่อเด็ก อาทิ ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ เช่น การดูถูกเหยียดหยาม
การเลือกปฏิบัติ การท�ำให้เด็กรู้สึกด้อยค่า และความรุนแรงจากการละเลยทอดทิ้ง ซึ่งรัฐควรจะมีมาตรการเชิงบวกในการ
รณรงค์ หรือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ความรุนแรงทีเ่ กิดจากการกระท�ำในลักษณะดังกล่าว ซึง่ อาจจะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น ก้าวร้าว เก็บตัว
ไม่เข้าสังคม และประพฤติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
๔) สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้ำ อุบัติเหตุทางถนน และอุบัติเหตุ
จากรถรับส่งนักเรียน

แม้ ว ่ า สถิ ติ ก ารเสี ย ชี วิ ต จากการจมน�้ ำ ของเด็ ก จะมี แ นวโน้ ม ลดลง
แต่ ตั ว เลขการเสี ย ชี วิ ต ของปี ๒๕๕๙ ยั ง คงอยู ่ ใ นจ� ำ นวนที่ สู ง ซึ่ ง แม้ ว ่ า
รั ฐ จะมี ม าตรการต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น การป้ อ งกั น การจมน�้ ำ ในเด็ ก เช่ น การมี
หลั ก สู ต รสอนว่ า ยน�้ ำ ส� ำ หรั บ เด็ ก ในโรงเรี ย นหรื อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
๓๗๗
จาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประเทศไทยช่วยครอบครัวยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, โดย Unicef Thailand, สืบค้นจาก
http://thailandunicef.blogspot.com/2016/10/thailand-child-support-grant-helps-vulnerable-families.html
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อุบตั เิ หตุทางถนน จากข้อมูลสถิตกิ ารเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนรายงานว่า เด็กช่วงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี เป็นช่วงทีม่ ี
อัตราการเสียชีวติ มากทีส่ ดุ นัน้ พบว่า ปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึง่ ทีเ่ ป็นสาเหตุของปัญหาคือ การขาดทักษะในการใช้รถใช้ถนนของ
เด็ก เนือ่ งจากปัจจุบนั เด็กมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองตัง้ แต่อายุยงั น้อย โดยทีไ่ ม่ได้รบั การอบรมวิธกี ารใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กอย่างถูกวิธี นอกจากนี้
ในส่วนของสถานศึกษา รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกอบรมวินัยในการ
ใช้รถใช้ถนน การขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น

การรัดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการดูแลพนักงานขับรถ๓๗๘
นักเรียนบางรายที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

อุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน จากสถานการณ์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แม้ว่ารัฐจะได้เพิ่มมาตรการการแก้ไข
อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่งระบุ
ให้เพิ่มมาตรการที่จะเป็นการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ทัง้ ในส่วนของการคัดเลือกรถทีจ่ ะน�ำมาใช้ การให้บคุ ลากร
ของสถานศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของรถก่อนใช้งาน
่
การตรวจสอบพนักงานขับรถ การเลือกเวลาในการเดินทาง บทที
๖
โดยหลีกเลีย่ งการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน ตลอดจนการมี
ผู้ควบคุมดูแล ไม่ให้นักเรียนนั่งเกินจ�ำนวนที่นั่งของรถ
อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีบางสถานศึกษาหรือผู้ประกอบการรถรับส่ง

๕) สถานการณ์เด็กกับสื่อออนไลน์

จากแนวโน้มสถิตกิ ารใช้อนิ เทอร์เน็ตในกลุม่ เด็กทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตลอดจนการเข้าถึงสิง่ ยัว่ ยุหรือสือ่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อเด็ก
สามารถท�ำได้ง่ายและยากต่อการควบคุมจึงเกิดข้อกังวลว่า สื่อออนไลน์อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
พฤติกรรม ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการพนัน และปัญหาด้านเพศ เป็นต้น ซึง่ รัฐควรให้ความส�ำคัญกับการมีมาตรการเชิงบวก
ในการป้องกันเด็กจากภัยของสือ่ ออนไลน์ และควรมีแนวทางในการควบคุมสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสมส�ำหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผูป้ กครองยังเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหลักในการให้คำ� แนะน�ำหรือท�ำความเข้าใจต่อเด็กในการใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างรูเ้ ท่าทัน
และสามารถเป็นที่ปรึกษาในกรณีที่เด็กประสบปัญหาจากการใช้สื่อออนไลน์ได้

๖) สถานการณ์ของเด็กเคลื่อนย้ายและเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

จากข้อกังวลของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติตอ่ แนวโน้มในการเพิม่ ขึน้ ของแรงงานต่างด้าว และข้อเสนอ
ให้ดำ� เนินการประเมินความเสีย่ งต่อการส่งกลับของแรงงานและบุตรนัน้ รัฐยังไม่มกี ารด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ รัฐควรมีมาตรการในเชิงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศต้นทางของเด็กในการสร้างระบบการติดตาม
เพือ่ ให้ทราบถึงสถานะและทีอ่ ยูข่ องเด็กภายหลังการส่งกลับ และรัฐควรมีแนวทางในการพัฒนาเด็กกลุม่ นีใ้ ห้สามารถด�ำเนินชีวติ
ได้ด้วยตนเองเมื่อถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบกลับเข้ามาซ�้ำ ในส่วนของเด็กที่เป็นบุตรของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย แม้ว่ารัฐจะมีมาตรการในเชิงส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
๓๗๘

หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๑๙๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรือ่ ง ข้อเสนอมาตรการเพิม่ ความปลอดภัยส�ำหรับรถรับส่งนักเรียน

รายงานผลการประเมินสถานการณ์

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

เป็นต้น แต่เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กเสียชีวิตจากการจมน�้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยปละละเลยของผู้ปกครอง
ซึ่ ง รั ฐ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการหรื อ แนวทางในการสร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู ้ ป กครองให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลเด็ ก
และตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยปละละเลยเด็กเพิ่มมากขึ้น อาทิ การรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ปกครอง ครู ชุมชน และการรณรงค์ให้มีการป้องกันเด็กออกจากแหล่งน�้ำที่เป็นจุดเสี่ยงบริเวณบ้าน หรือชุมชน เป็นต้น
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ทางด้านการศึกษาและการสาธารณสุขของเด็กกลุม่ นี้ แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังพบข้อจ�ำกัดทีส่ ง่ ผลให้เด็กบางส่วนไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งรัฐจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความส�ำคัญในการได้รับการศึกษาและ
บริการสาธารณสุข ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อชุมชนและสังคมในการปฏิบตั ติ อ่ เด็กทีเ่ ป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐาน
อย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ในส่วนของเด็กเคลือ่ นย้ายทีเ่ ป็นเด็กไทยในกลุม่
เด็กเร่ร่อน รัฐควรสนับสนุนกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
องค์กรภาคประชาสังคมมากขึน้ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ยกตัวอย่าง เช่น “โครงการครูขา้ งถนน” ซึง่ เป็นหนึง่ ในโครงการ
ที่สามารถช่วยยับยั้งเด็กเร่ร่อนบางส่วนไม่ให้เข้าสู่วงจร
ของการกระท�ำผิดได้ เช่น การก่ออาชญากรรม ยาเสพติด
และการกระท�ำความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้
รัฐควรมีฐานข้อมูลของเด็กเร่ร่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหาของเด็กกลุ่มนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๔ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๖.๔.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นที่รู้จักหลังจากที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองข้อมติที่ ๕๓/๑๔๔ เมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม ๑๙๙๘ ให้ความเห็นชอบกับสาระของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างสากล (Declaration
on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) หรือเป็นที่รู้จักในนามของปฏิญญาว่าด้วย
ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน (The Declaration on Human Rights Defenders) ซึง่ แม้วา่ ปฏิญญาดังกล่าวจะไม่กอ่ ให้เกิดพันธกรณี
ระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากสหประชาชาติให้การรับรอง และประเทศไทยได้ร่วมอุปถัมภ์ (co – sponsor) ร่างข้อมติและ
ให้เสียงสนับสนุนในการรับรองข้อมติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการสนับสนุนเนื้อหาของปฏิญญาฉบับนี้ ดังนั้น
รัฐบาลไทยจึงมีพันธกรณีด้านจริยธรรมที่จะเคารพหลักการที่ปรากฏในปฏิญญา๓๗๙
ปฏิญญาฯ ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่า หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งเสริมและต่อสู้
เพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ (ข้อ ๑)
ซึง่ รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าทีใ่ นเบือ้ งแรกทีจ่ ะคุม้ ครอง ส่งเสริม และน�ำสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานไป
ปฏิบัติ และรัฐแต่ละรัฐต้องด�ำเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิและเสรีภาพ
ทัง้ หลายแห่งปฏิญญานีไ้ ด้รบั การประกันอย่างเป็นผล (ข้อ ๒) รวมทัง้ รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อตัง้ และพัฒนาองค์กร
อิสระแห่งชาติเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ไม่วา่ จะเป็นผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสถาบันแห่งชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (ข้อ ๑๔ (๓)) โดยปฏิญญาฯ ได้รับรองสิทธิไว้หลาย
ประการ เช่น การพบหรือชุมนุมอย่างสันติ การเข้าร่วมในองค์กรเอกชน สมาคม หรือกลุม่ ทัง้ หลาย การติดต่อสือ่ สารกับองค์กร
เอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ (ข้อ ๕) และการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รบั การคุม้ ครองเมือ่ มีการละเมิด (ข้อ ๙)
๓๗๙
จากแนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เอกสารล�ำดับที่ ๒ ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่
บุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างสากล (น.๓), โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๖
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ซึ่งสิทธิในปฏิญญาดังกล่าวยังได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามด้วย

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ในกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ส่งเสริมและ
ต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานและส่งผลให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สูญหายจะมีความเชื่อมโยงกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย และสิทธิที่จะไม่ถูกกระท�ำทรมานที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรา ๓๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒ และ
ข้อ ๔ ของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และการประติบตั หิ รือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment – CAT) รวมทั้งข้อ ๑ และข้อ ๗ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance - ICPPED) ซึง่ แม้วา่ อนุสญั ญา ICPPED ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สตั ยาบันแต่ได้ลงนามแสดงเจตนารมย์
ทีจ่ ะเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาดังกล่าวแล้ว โดยในข้อ ๒ ของอนุสญ
ั ญาฯ ได้นยิ าม ค�ำว่า “การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” หมายถึง
่
การจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระท�ำในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ทีเ่ ป็นการลิดรอนเสรีภาพโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคล บทที
๖
หรือกลุ่มบุคคลซึ่งด�ำเนินการโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วยการปฏิเสธ
ทีจ่ ะยอมรับว่าได้มกี ารลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือทีอ่ ยูข่ องบุคคลทีห่ ายสาบสูญ ซึง่ ส่งผลให้บคุ คลดังกล่าว
ตกอยูภ่ ายนอกการคุม้ ครองของกฎหมาย โดยอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ถือว่าการบังคับให้บคุ คลหายสาบสูญนัน้ เป็นความผิดทางอาญา
ทีร่ า้ ยแรง ซึง่ จะต้องมีการลงโทษต่อการกระท�ำความผิดนัน้ อย่างเหมาะสม และผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจะต้องได้รบั การชดใช้
เยียวยาอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ รัฐภาคีของอนุสัญญาจะต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา ซึ่งถือเป็น
มาตรฐานขั้นต�่ำในการให้ความคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้หายสาบสูญ
๖.๔.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ที่ผ่านมา มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียกร้องการเข้าถึงสิทธิและ
เสรีภาพในกระบวนการยุตธิ รรมและสิทธิทางเศรษฐกิจ ถูกสังหารและบังคับสูญหายในประเทศไทยกว่า ๕๙๓๘๐ คน เช่น กรณี
นายเจริญ วัดอักษร แกนน�ำคัดค้านโรงไฟฟ้าบ่อนอก – หินกรูด ถูกยิงเสียชีวติ เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๗ กรณีนายสมชาย
นีละไพจิตร ทนายความผู้รับท�ำคดีผู้ต้องสงสัยความผิดต่อความมั่นคงของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้หายตัวไป
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ กรณีนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนน�ำชาวกระเหรี่ยง นักต่อสู้เพื่อสิทธิการอยู่อาศัย
และท�ำกินของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นป่าแก่งกระจานทีห่ ายตัวไปตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ และกรณีนายเด่น ค�ำแหล้ ประธานโฉนด
ชุมชนโคกยาว นักต่อสู้เพื่อคัดค้านนโยบายของรัฐ ซึ่งหายตัวไป เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ขณะเดินทางเข้าไปหาของป่า
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้วา่ มีกรณีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนสูญหายจ�ำนวนมาก แต่มเี พียงไม่กกี่ รณีเท่านัน้ ทีม่ กี ารสอบสวนและ
คดีข้ึนสู่ชั้นศาล รวมทั้งมีหลายคดีที่ผู้กระท�ำความผิดยังไม่ได้รับการลงโทษ ครอบครัวและญาติประสบปัญหากับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น การเยียวยาความเสียหายมีเพียงการเยียวยาด้านการเงินและให้ความช่วยเหลือด้านทนายความเท่านั้น ๓๘๑
๓๘๐
๓๘๑

แด่... นักปกป้องสิทธิมนุษยชน, ๒๕๖๐, โดย โพสต์ทูเดย์, สืบค้นจาก http://www.posttoday.com/life/life/479855
จาก นักสู้ผู้จากไป...คนร้ายลอยนวล ภาพสะท้อนระบบยุติธรรมเหลว.?, ๒๕๖๐, สืบค้นจาก http://m.naewna.com/view/highlight/255507
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ทั้งนี้ กสม. ได้รับค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑
ค�ำร้อง โดยประเด็นของค�ำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีที่กล่าวอ้างว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนได้หายตัวไป
ถูกลอบสังหาร ถูกข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในกรณีการสูญหายแล้ว ยังมีกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ถูกฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและการน�ำ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในต่างประเทศจะมีกฎหมาย
ป้องกันการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน (Anti – Strategic Litigation Against
Public Participation (Anti –Slapp Law) โดยหลักการ
ของกฎหมายดังกล่าว คือ รัฐหรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไม่ควร
ใช้ ก ารฟ้ อ งร้ อ งด� ำ เนิ น คดี เ พื่ อ ให้ ยุ ติ ก ารท� ำ หน้ า ที่ ป กป้ อ ง
สิทธิมนุษยชน๓๘๒ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการคุม้ ครองการแสดงความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั การรับรองในข้อ ๑๙ ของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และข้อ ๑๙ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ส่งผลให้คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี มีความวิตกและได้มีความเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งที่
๒๓๐๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯ มีความ
กังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น การข่มขู่ด้วยวาจา การท�ำร้ายร่างกาย การลักพาตัว
และการฆาตกรรม และมีขอ้ เสนอแนะให้ตอ้ งมีมาตรการเร่งด่วน ในการปกป้องและยุตกิ ารคุกคามและการท�ำร้ายอย่างเป็นระบบ
และมีหลักประกันการเยียวยาต่อเหยื่อและครอบครัวอย่างเหมาะสม๓๘๓ ส่วนคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี มีความเห็นในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒๓๙
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่าคณะกรรมการฯ มีความวิตกอย่างยิ่งในหลายประการ กล่าวคือ (๑) กรณีที่ประเทศไทย
ยังไม่มนี ยิ ามและฐานความผิดการบังคับสูญหายในกฎหมาย (๒) กรณีทถี่ กู กล่าวหาว่ามีการบังคับให้หายตัวอย่างต่อเนือ่ งเป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านต่อต้านการทุจริตและด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เป็นพยาน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีนายพอละจี รักจงเจริญ เป็นต้น (๓) ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการบังคับให้สูญหาย
การเยียวยาให้ญาติของบุคคลที่สูญหายและการด�ำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบ ดังที่ปรากฏในหลายกรณีรวมทั้งการหายตัวไป
ของนายสมชาย นีละไพจิตร นายจะวะจาโล และนายมะยาเต็ง มะรานอ ซึ่งประเทศไทยควรใช้มาตรการที่จำ� เป็นเพื่อป้องกัน
การบังคับให้สญ
ู หายและต่อสูก้ บั การทีไ่ ม่ได้ตวั ผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษ เนือ่ งจากความผิดฐานบังคับให้สญ
ู หายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง (๑) ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการบังคับให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญาที่ระบุในกฎหมายภายใน
ของประเทศร่วมกับการลงโทษในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด (๒) ท�ำให้มั่นใจว่ากรณีการ
บังคับให้สูญหายได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดทันทีและมีประสิทธิภาพ ผู้ต้องสงสัยจะถูกด�ำเนินคดี และในกรณีที่พบว่า
มีความผิดควรลงโทษตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับความร้ายแรงของอาชญากรรมของผูก้ ระท�ำผิดแม้ไม่พบตัวหรือไม่พบชิน้ ส่วน
ศพมนุษย์ หากมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีบคุ คลทีถ่ กู บังคับให้สญ
ู หายเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตรวจสอบแม้ยงั ไม่มกี ารร้องเรียน
จาก กลุ่มต่อต้านมุสลิมหัวรุนแรง-๓-จังหวัดชายแดนใต้-๑. สืบค้นจาก https://th-th.facebook.com/
จากสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการพิจารณารายงานของประเทศไทย ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
น.๑๒, โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), ๒๕๔๘
๓๘๒
๓๘๓
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อย่างเป็นทางการ (๓) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลใดที่ได้รับอันตรายอันเป็นผลโดยตรงจากการการบังคับให้สูญหายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับชะตากรรมของผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หาย ได้รบั การเยียวยาทีเ่ ป็นธรรมและเพียงพอ รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุน
ทางจิตใจ ทางสังคม และทางการเงินทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับสมาชิกครอบครัวของผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หาย (๔) เร่งรัดกระบวนการของรัฐ
เพื่อด�ำเนินการภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ๓๘๔

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

นอกจากความกังวลและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจ�ำกติกาฯ และคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังได้รับข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะท�ำงาน Universal Periodic Review (UPR) จาก
การเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)
รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๗๒ ข้อ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ค�ำรับรอง
ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้รับจ�ำนวน ๑๓๔ ข้อ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่คณะรัฐมนตรี
ไม่ได้มมี ติให้คำ� รับรองมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ สนอโดยประเทศต่าง ๆ เช่น ให้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั ิ
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และสอบสวนข้อกล่าวหาทัง้ หมด
เกีย่ วกับการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ให้คำ� มัน่ โดยสมัครใจว่าจะเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
ซึ่งตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรมได้มี
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ๓๘๕ ต่อมาในการเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้รบั ข้อเสนอแนะ
จากคณะท�ำงาน Universal Periodic Review (UPR) จ�ำนวน ๒๔๙ ข้อ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
่
๒๕๕๙ ให้ค�ำรับรองข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน ๑๘๑ ข้อ รวมทั้งค�ำมั่นโดยสมัครใจอีก ๗ ข้อ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ บทที
๖
ด้านสิทธิมนุษยชนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ค�ำรับรองมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสนอโดยประเทศต่าง ๆ
เช่น ด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ผ่านกฎหมายภายในประเทศที่ก�ำหนดโทษทางอาญาส�ำหรับการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
และการทรมานและรับรองสิทธิของผู้เสียหาย ก�ำหนดนิยามทางกฎหมายของการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ เร่งการผ่าน
ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บคุ คลสูญหายซึง่ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี๓๘๖ เป็นต้น
จากข้อเสนอแนะทีป่ ระเทศไทยได้รบั และการมีคำ� มัน่ เกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคล
ทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕๓๘๗ และการลงนามอนุสัญญาฯ
ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่จะไม่ด�ำเนินการใด ๆ อันขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ ตาม
หลักการทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๑๘ วรรคหนึง่ ของอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา และแสดงถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุง
๓๘๘
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ เพื่อคุ้มครองประชาชนมิให้ถูกละเมิดสิทธิจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ ทั้งนี้ อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยต่อเมื่อประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ แล้ว๓๘๙
จาก สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการพิจารณารายงานของประเทศไทย ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี น. ๑๖ – ๑๙, โดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), ๒๕๕๗
๓๘๕
จาก แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) (น. ๓๙), โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๖, กรุงเทพฯ:
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
๓๘๖
จาก แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและค�ำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ ๒, สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/
upr/report-upr-2/กระทรวงการต่างประเทศ
๓๘๗
จาก CED อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ, สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/
humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/CED.php
๓๘๘
จาก การพิจารณาลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (International Convention for the Protection of
all Persons from Enforced Disappearance), สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99228692
๓๘๙
จาก ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ, โดย กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๕,
สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/news/3/
๓๘๔
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กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเห็นชอบให้มกี ารแต่งตัง้ “คณะท�ำงานแก้ไขกฎหมายเพือ่ อนุวตั กิ ารตามอนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ” เพือ่ ยกร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... เพือ่ รองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ และได้มกี ารประชุมคณะท�ำงานร่วมกัน
หลายครั้ง รวมทั้งมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากภาคส่วนต่าง ๆ๓๙๐ ร่างพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าวก�ำหนดให้การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย ซึ่งกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงและก�ำหนดเป็นฐานความผิดโดยเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการการเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีค�ำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๔๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะท�ำงานเพือ่ พัฒนามาตรการในการคุม้ ครองผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ สีย่ งต่อการถูกละเมิด โดยมีอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพเป็นประธานคณะท�ำงาน ซึ่งคณะท�ำงานประกอบด้วย ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ แนวทางและมาตรการในการคุม้ ครองสิทธิผปู้ กป้องสิทธิมนุษยชน พิจารณา
ระเบียบ กฎเกณฑ์ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดท�ำแนวทาง การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และปฏิบตั งิ าน
อืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย คณะท�ำงานได้ประชุมเพือ่ ก�ำหนดค�ำนิยามของผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนและท�ำการศึกษาบทบาท
รูปแบบภัยคุกคาม และสิทธิของผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน๓๙๑ และมีนโยบายที่ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) โดยก�ำหนดประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายด้วย
๖.๔.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสูญหายหนึ่งราย คือ นายเด่น ค�ำแหล้ ประธานโฉนดชุมชนโคกยาว
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องสิทธิที่ดินท�ำกินของคนในชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รบั ค�ำร้องเรียนเกีย่ วกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๙ ค�ำร้อง ซึง่ มีประเด็นเกีย่ วกับการสูญหาย
การถูกข่มขู่ คุกคาม และการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม ซึ่งรวมถึงกรณีนายเด่น ค�ำแหล้ สูญหายด้วย

ข้อมูลจากหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๔๑๗/๒๑๕๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนฯ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
๓๙๑
แหล่งเดิม.
๓๙๐
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ คือ การสูญหาย หรือถูกคุกคาม ข่มขู่ แต่ในระยะหลัง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะถูกฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาและการน�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เพิม่ มากขึน้ เช่น กรณีนาย สมชาย หุตานุวตั ร และพวก ถูกบริษทั อัครา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) (ชือ่ เดิม อัครา ไมนิง่ จ�ำกัด)
ฟ้องด�ำเนินคดีจากการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า เหมืองของบริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเพราะมีสิทธิพิเศษจากการส่งเสริม
การลงทุน แต่ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาลอาญากรุงเทพใต้มีค�ำสั่งไม่รับฟ้อง โดยเห็นว่าจ�ำเลยเป็นประชาชนมีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่รฐั จึงมีความชอบธรรมทีจ่ ะเปิดเผยให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการเสียภาษีของบริษทั ทัง้ มีมลู ว่า
ข้อมูลของจ�ำเลยเป็นความจริง ส่วนอีกคดีที่นายสมชายและพวกถูกฟ้องว่าการโพสต์เฟชบุ๊กท�ำให้ประชาชนเข้าใจว่ากิจการ
เหมืองของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษา
ให้ยกฟ้องเพราะเชื่อว่าเป็นการติชมตามวิสัยของประชาชนพึงกระท�ำ ไม่ได้มีเจตนาให้โจทก์ได้รับการดูหมิ่นหรือเกลียดชัง
กรณีบริษทั ทุง่ ค�ำ เจ้าของเหมืองในอ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ฟ้องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ผูบ้ ริหาร และผูป้ ระกาศข่าวรายการ
นักข่าวพลเมืองในความผิดฐานหมิ่นประมาทจากการรายงานว่า ล�ำน�้ำฮวยมีสารพิษปนเปื้อนจากการท�ำเหมืองแร่ของบริษัท
แต่ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาลอาญาสัง่ ยกฟ้อง โดยเห็นว่าหลายหน่วยงานระบุตรงกันถึงการตรวจพบสารไซยาไนด์
ในแหล่งน�ำ้ ท�ำให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ไม่ได้ จ�ำเลยได้ทำ� หน้าทีส่ อื่ น�ำเสนอปัญหาซึง่ เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต ไม่เป็นความผิด
ฐานหมิ่นประมาท๓๙๒ กรณีนักปกป้องสิทธิบางรายถูกกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า แจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีตำ� รวจภูธร เมืองปัตตานี ให้ดำ� เนินคดีในข้อหาร่วมกัน หมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณาโดยเอกสารและ
ความผิดตามพระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์ฯ กรณีจดั ท�ำรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ และเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙๓๙๓

่
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ บทที
๖
ปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และให้น�ำเข้าสู่การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึง่ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมทัง้
ได้รับการยืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙๓๙๔ และกระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและมุมมองต่อการวางกรอบแนวทางการด�ำเนินงานคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการแบ่งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
(๑) พืน้ ทีส่ ดี ำ� หมายถึง มีกรณีการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถึงขัน้ เสียชีวติ ซึง่ จากกรณีนจี้ ะต้องมีการเยียวยา
ความเสียหาย รวมทัง้ ควรมีการติดตามต่อว่า ญาติ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับกรณีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรายนีย้ งั มีความเสีย่ ง
อีกหรือไม่
(๒) พืน้ ทีส่ แี ดง หมายถึง กลุม่ ทีม่ กี ารถูกคุกคามแต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ เสียชีวติ เช่น ถูกโทรศัพท์ขม่ ขูก่ ารลอบท�ำร้าย เป็นต้น
(๓) พืน้ ทีส่ สี ม้ หมายถึง กลุม่ ทีถ่ กู ด�ำเนินการทางกฎหมาย กลุม่ นีถ้ กู ใช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการโจมตีนกั ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ท�ำให้การเรียกร้องหรือต่อสู้ต้องชะงัก หรือติดขัดเพราะต้องมาต่อสู้คดีอื่นด้วย
(๔) พื้นที่สีเทา หมายถึง กลุ่มที่พึ่งเริ่มมีข้อพิพาท กรณีนี้ยังไม่ชัดเจน กล่าวคือยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่มีเหตุ
สงสัยว่าอาจเกิดความรุนแรงขึ้นได้ และร่วมกันเสนอแนะกรอบแนวทางการท�ำงานออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

๓๙๒

November2016

จาก พฤศจิกายน ๒๕๕๙: ไม่รับฟ้อง ยกฟ้อง ค�ำตัดสินศาลเป็นคุณกับนักปกป้องสิทธิหลายกรณี, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://freedom.ilaw.or.th/report/

จาก สืบค้น http://www.banarnews.org/thai/news/human-right - 0726016140706.html
อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นควรส่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... พร้อมความเห็นกลับคืนไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.) เพื่อพิจารณาและ
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ประกอบกับจะมีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมาตรา ๗๗ ก�ำหนดให้มี
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายรองรับด้วย และเมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีลงมติรบั ทราบสรุปผลการประชุมของ วิป ปนช. และรับทราบข้อสังเกตเรือ่ งมติ
ของวิป สนช. ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมน�ำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและจัดท�ำความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป ข้อมูลจากหนังสือกระทรวงยุตธิ รรม ที่ ยธ ๐๔๑๗/๒๑๕๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
๓๙๓
๓๙๔
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ระยะสัน้ (๑) สร้างความตระหนักกับหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ท�ำความเข้าใจ (๒) ท�ำ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
(๓) จัดท�ำคู่มือส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (๔) ลงพื้นที่กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อน�ำสภาพปัญหามาก�ำหนด
มาตรการที่เหมาะสม
ระยะกลาง (๑) ให้คณะท�ำงานชุดเดิมท�ำงานต่อไปเพื่อเสนอมาตรการระยะกลางในการพัฒนาให้เป็นระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยในอนาคตอาจตัง้ เป็นคณะกรรมการ (๒) ทดลองปฏิบตั งิ านน�ำร่องโดยใช้คมู่ อื นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และตั้งเป็นคณะท�ำงานปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อถอดบทเรียน
ระยะยาว (๑) จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อบูรณาการในการท�ำงานร่วมกันทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกัน
โดยสัดส่วนของคณะกรรมการต้องสมดุลกันระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคประชาสังคม (๒) ก�ำหนดให้บุคลากรที่จะดูแล
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาจากกลไกรัฐที่มีอยู่เดิมและมีหน่วยงานประสานหลัก (Focal Point) (๓) ก�ำหนดให้มีระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยการประชุมดังกล่าวมีข้อเสนอแนะให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่เพื่อท�ำงานแก้ไขปัญหา
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากการลงพื้นที่ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพจึงจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และแบบฟอร์มในการรับเรือ่ งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนขึน้ รวมทัง้
ประสานงานร่วมกับส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และองค์กร Protection International
เพื่อก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายในการลงพื้นที่
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้
กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อสถานการณ์ทั่วไปข้างต้น
๖.๔.๔ การประเมินสถานการณ์
เมือ่ พิจารณาจากจ�ำนวนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สูญหายที่ผ่านมา พบว่า มีจ�ำนวนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สูญหายลดลง อาจถือได้ว่าหลักการตามปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และ
องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
และเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า งสากล
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญ และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้รับการปฏิบัติหรือยอมรับมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ การถูกฟ้องร้องในข้อหาหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณาและการน�ำข้อมูลเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวในการที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน (Anti – Strategic Litigation Against Public Participation (Anti – SLAPP Law) อาจท�ำให้ความหวาดกลัว
ในการที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นลดลง
กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพได้มคี วามพยายามในการผลักดันให้รา่ งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ร่างดังกล่าว
ยังไม่ผา่ นการพิจารณาจากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ซึง่ ส่งผลให้ครอบครัวหรือญาติของผูส้ ญ
ู หายยังไม่สามารถเข้าเป็นโจทก์รว่ ม
ในคดีได้ การเยียวยามีความล่าช้าและครอบครัวหรือญาติของผู้สูญหายไม่พอใจกับการเยียวยาที่ได้รับ
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๖.๕ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
๖.๕.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
กรอบและเกณฑ์ในการประเมินสถานการณ์สิทธิด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ตามข้อบทและ
หลักการต่าง ๆ ใน ๒ ส่วน คือ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

รัฐได้ให้ความส�ำคัญกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๑ คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติให้ค�ำรับรอง
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสนอโดยประเทศต่าง ๆ แต่ในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ค�ำรับรองในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสนอโดยประเทศต่าง ๆ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖๑) ในแผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรมได้มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้
สัตยาบันอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ แต่ไม่ได้กำ� หนดประเด็น
เกีย่ วกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ มีความ
ตั้งใจในการที่จะก�ำหนดประเด็นเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้เป็นการเฉพาะไว้ในร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความส�ำคัญกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น

ข้ อ บทและหลั ก การส� ำ คั ญ ตามที่
่
ก�ำหนดไว้ในพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน บทที
๖
สิทธิมนุษยชน ทั้ง ๗ ฉบับ ที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี โดยพิ จ ารณาควบคู ่ ไ ปกั บ การตี ค วาม
หมาย และการเชื่อมโยงของข้อบทระหว่าง
พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศฉบั บ ต่ า ง ๆ ใน
ประเด็ น ที่ มี ค วามโน้ ม เอี ย งหรื อ เกี่ ย วข้ อ ง
ทางเพศและอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศที่ น� ำ เสนอ
ในหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้กฎหมาย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศในประเด็ น
ความโน้ ม เอี ย งทางเพศ และอั ต ลั ก ษณ์
ทางเพศ (The Yogyakarta Principles)๓๙๕
ซึง่ เน้นหลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ และการไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นความรุนแรง หรือการละเมิดสิทธิดา้ นวิถที างเพศ และอัตลักษณ์
ทางเพศเป็นส�ำคัญ๓๙๖ และการตอบตกลง (Acceptance) หรือการปฏิญาณโดยสมัครใจ (Pledge) ของรัฐบาลไทยใน
กระบวนการสากลเพื่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review - UPR) ๓๙๗

จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หลักการยอกยาการ์ตา : ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นความโน้มเอียงวิถี
ทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ, โดย ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, ผู้แปล.
๓๙๖
รายงานสรุปการบรรยาย และสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ใน
การประชุม ILGA World Conference ครั้งที่ ๒๘ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยหลักการยอกยาการ์ตา ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๒๑ ข้อ,
โดย เอกชัย ปิ่นแก้ว.
๓๙๗
จาก ในการประชุม UPR เพื่อพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยตอบตกลงรับ (Accepted)
ข้อเสนอแนะของรัฐบาลเม็กซิโก โดยเน้นย�้ำ “การมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมให้เกิดนโยบายก�ำหนดมาตรการเชิงป้องกัน การลงโทษ และการก�ำจัดการกระท�ำรุนแรงในทุกรูปแบบต่อ
ผู้หญิง รวมถึงมาตรการที่เน้นการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงทั้งหมด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศ และสภานะทางสังคม”
๓๙๕
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รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๔
ซึง่ เชือ่ มโยงกับเจตนารมณ์หรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค มาตรา ๓๐๓๙๘
และกฎหมายภายในประเทศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ค วามเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘๓๙๙
๖.๕.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ค�ำว่า “กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”
พัฒนามาจากกระบวนการเคลือ่ นไหวของบุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์
ทางเพศที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย ตั้ ง แต่ ท ศวรรษที่ ๑๙๙๐
(ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา) โดยน�ำเสนอ อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม
หญิงรักหญิง (Lesbian) ชายรักชาย (Gay) บุคคลทีร่ กั ทัง้ สองเพศ
(Bisexual) และบุคคลข้ามเพศ ซึ่งมีอัตลักษณ์ของเพศวิถี
หรือการแสดงออกทางเพศตรงกันข้ามกับอัตลักษณ์ของเพศ
โดยก�ำเนิด (Transgender/Transsexual) ผ่านชื่อย่อว่า
“LGBT” หรือ “GLBT” ซึ่งต่อมา มีการแสดงอัตลักษณ์
ทางเพศของกลุ่มบุคคลที่มีภาวะเพศก�ำเนิดทั้ง ๒ เพศ (Intersex) และบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบเลื่อนไหล (Queer)
จึงท�ำให้พบการใช้คำ� ว่า “LGBTIQ” ในบางพืน้ ที่ อนึง่ จากการศึกษาเชิงทฤษฎีดา้ นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีการอภิปราย
ระหว่าง “กลุม่ โครงสร้างหน้าที่ (Structuralism and Functionalism)” และ “กลุม่ ภาวะหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)”
พร้อมกับการน�ำเสนอ “ภาวะอ�ำนาจของปัจเจกในการปรับเปลี่ยนกลุ่มโครงสร้างหน้าที่ (Agency)” โดยมีการจัดการกับ
ภาวะ “โครงสร้างหน้าที่” ผ่าน “การรื้อสร้าง (Reconstruct)” และ “การรื้อท�ำลาย (Deconstruct)” โดยน�ำมาพิจารณา
กับกระบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ท�ำให้มีการปรับสร้างค�ำที่ครอบคลุมลักษณะความหลากหลายทางเพศของกลุ่มคนต่าง ๆ
โดยองค์การสหประชาชาติได้รับรองค�ำว่า “วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)”
หรือ “SOGI” เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มรักต่างเพศ และรักเพศเดียวกัน ทั้งนี้ ยังปรากฏว่า มีการ
ใช้คำ� ต่าง ๆ เหล่านี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแตกต่างหลากหลาย ทัง้ ตามลักษณะความรู้ ความเข้าใจ และการแสดงอัตลักษณ์ตวั ตน
ตามยุทธศาสตร์ของกระบวนการเคลือ่ นไหว หรือการแสดงออกทีแ่ ตกต่างกัน ในรายงานการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ฉบับนี้จะใช้ค�ำว่า “สิทธิด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI)” เป็นหลัก
ทั้งนี้ เนื่องจาก “สิทธิด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI)” เป็นส่วนที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอัตลักษณ์
หรือสภาวะของบุคคลในลักษณะอื่น ๆ ที่แตกต่างหลากหลาย (Intersectionality) ซึ่งท�ำให้มีโอกาสที่จะเผชิญกับลักษณะ
ของ “การเลือกปฏิบัติที่ซ�้ำซ้อน (Multiple Discrimination)” อันเกิดจากโครงสร้างหน้าที่หรือปัจเจกบุคคลทั่วไป ดังนั้น

มาตรา ๓๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคลอืน่ ย่อมไม่ถอื เป็นการปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
๓๙๙
ดูรายละเอียดได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/17.PDF
๓๙๘
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

จึงก�ำหนดกรอบและเกณฑ์ในการประเมินสถานการณ์สิทธิด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ตามลักษณะร่วม
(Commonality) ใน ๕ มิต๔๐๐
ิ ดังนี้
มิติที่หนึ่ง การกระท�ำ หรือการก�ำหนด ให้เป็นความผิด (Criminalization) โดยการประเมินจะเน้นการตรวจสอบ
ข้อบททางกฎหมาย นโยบาย หรือบทบัญญัติต่าง ๆ รวมถึงลักษณะการตีความต่าง ๆ ตามกลไกที่เกี่ยวข้อง
มิตทิ สี่ อง การกระท�ำ หรือการก�ำหนด ให้เป็นการตีตรา หรือเหมารวม (Stigmatization) โดยการตรวจสอบลักษณะ
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือการสร้างวาทกรรมแบบเหมารวม
มิตทิ สี่ าม การยอมรับทางกฎหมายการแสดงวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (Legal Recognition of Gender
Identity) โดยการตรวจสอบลักษณะการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือในทางกฎหมาย นโยบาย หรือบทบัญญัตติ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
มิติที่สี่ การยอมรับหรือการอยู่ร่วมกับวิถีวัฒนธรรมอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์
ทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย (Cultural Inclusion with Gender and Sexual Diversity)
มิติที่ห้า ความรู้ ความเข้าใจต่อวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (Empathization)

๖.๕.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
สถานการณ์สิทธิด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๙ ในภาพรวมทาง
เศรษฐกิจและสังคม๔๐๑ พบว่า กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีก�ำลังซื้อสินค้าและบริการที่ค่อนข้างสูง โดยมีมูลค่า
ตลาดของสินค้าและบริการของกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๕๙,๕๐๐ ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงและเป็นตลาดที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง บริการและผลิตภัณฑ์ในตลาดดังกล่าว ได้แก่ ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ สุขภาพและความสวยความงาม ธุรกิจ
การรับรองการแต่งงานของบุคคลรักเพศเดียวกัน สินค้าและบริการออนไลน์อื่น ๆ ในขณะที่มีกิจกรรม หรือโครงการรณรงค์
่
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิ และความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการเป็น บทที
๖
เจ้าภาพจัดการประชุม ILGA World Conference ครั้งที่ ๒๘ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงความรุนแรง การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจาก
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ทัง้ นี้ ในส่วนของสถานการณ์สทิ ธิดา้ นวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) มีสถานการณ์หลัก ๆ ใน ๕ มิติ ดังนี้
มิติที่หนึ่ง การกระท�ำหรือการก�ำหนดให้เป็นความผิด จากการตรวจสอบข้อบททางกฎหมาย นโยบาย หรือ
บทบัญญัตติ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ยังไม่พบการกระท�ำหรือการก�ำหนดในลักษณะดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบลักษณะของการตีความ
หรืออาจจะเป็นช่องทางที่น�ำมาใช้ตีความในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติในทางหนึ่งทางใด โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐๒ ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ คี ำ� นิยามการเลือกปฏิบตั ิ ครอบคลุมการเลือกปฏิบตั ิ
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติใด ๆ โดยหน่วยงานรัฐ เอกชน
หรือบุคคล ทั้งนี้ มุ่งคุ้มครองทั้งหญิง ชาย และผู้มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด แทนที่จะมุ่งคุ้มครองเฉพาะ
ผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนั้น
หมวด ๓ การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ของกฎหมายฉบับนี้ยังเปิดช่อง
ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ไิ ด้ โดยยกเว้นให้กบั การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลตามหลักการทางศาสนา หรือเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ

การรับฟังบทบรรยาย และการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ใน
การประชุม ILGA World Conference ครั้งที่ ๒๘ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔๐๑
การศึกษาวิจัย “กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ : ตลาดเฉพาะกลุ่ม (ศักยภาพสูง) ที่ผู้ประกอบการมิควรมองข้าม”
๔๐๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระท�ำ หรือไม่กระท�ำการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด
๔๐๐
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เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย๔๐๓
นอกจากนี้ ยังพบข้อติดขัดในการตีความ และการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว
ของบุคคลรักเพศเดียวกัน เนื่องจากข้อก�ำหนดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส
มาตรา ๑๔๔๘๔๐๔ เป็นต้น
มิติที่สอง การกระท�ำหรือการก�ำหนด ให้เป็นการตีตราหรือเหมารวม โดยภาพรวมของสถานการณ์ด้าน
การตีตราหรือเหมารวม ยังพบการตีตราและการคุกคามทางเพศและการกระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ โดยจะเห็นสือ่ ทีต่ อกย�ำ้ ภาพต่อบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในลักษณะเหมารวม มีความแตกต่างจากคนทัว่ ไป
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะ และการแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศในสื่อ”๔๐๕
น�ำเสนอว่า ร้อยละ ๖๕ ของสื่อภายในประเทศที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นรูปแบบการน�ำเสนอข่าวในลักษณะที่กระตุ้นอารมณ์
โดยเฉพาะข่าวบันเทิง และไม่มีข้อมูลส�ำคัญใด ๆ ให้กับสังคม แต่กลับสร้างความรุนแรง การคุกคาม การเกลียดชัง และการ
ลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังจะพบได้จากการพาดหัวข่าวหรือขึ้นเรื่องที่ส่อเสียดในทางเพศ อาทิ ดนตรีไทย
ลดตัวคบทอม รวมถึงการน�ำเสนอภาพที่สื่อนัยทางเพศ และภาพตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดย
เฉพาะกลุ่มชายรักชาย ที่มักจะสื่อในทางกามารมณ์ หรือความหมกหมุ่นเรื่องเพศ โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และอาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย “การคุกคามทางเพศกลุ่มชายข้ามเพศ : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก”๔๐๖ ระบุว่า ที่มาของการคุกคามทางเพศกลุ่มชายข้ามเพศมาจากการท�ำตนเองให้เป็นจุดสนใจและใช้เงินเพื่อซื้อ
ความรัก เมื่อกลุ่มชายข้ามเพศถูกคุกคามทางเพศระดับความรุนแรงน้อยจะมักใช้การนิ่งเฉยไม่โต้ตอบ แต่เมื่อถูกคุกคาม
ทางเพศระดับความรุนแรงมากจะตอบโต้และน�ำตนเองออกจากสถานการณ์นนั้ ทันที ทัง้ นี้ เสนอให้กลุม่ ชายข้ามเพศท�ำตนเอง
ให้มีคุณค่า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการคุกคามทางเพศ
มิติที่สาม การยอมรับทางกฎหมายที่มีการแสดงวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า มีกฎหมายที่มีการ
แสดงวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในภาพรวม กล่าวคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐๗ ได้บญ
ั ญัตลิ กั ษณะของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ หรือบุคคลทีม่ กี ารแสดงออกทีแ่ ตกต่าง
จากเพศโดยกําเนิดไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้มีการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความ
แตกต่างทางเพศ เพศภาวะหรือเพศวิถี ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ก็ผ่อนปรนหรือพิจารณาอนุญาตให้นิสิตหรือ
นักศึกษาที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดหรือบุคคลข้ามเพศแต่งกายตามเพศสภาพ ณ ปัจจุบัน ในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรได้๔๐๘ โดยจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยตามกระบวนการที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ยังไม่มีการปรับปรุง
แก้ไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด๔๐๙
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ “มาตรา ๑๗ การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตราการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ำมิได้ การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
๔๐๔
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส มาตรา ๑๔๔๘ บัญญัติว่า “การสมรสจะท�ำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท�ำการสมรส ก่อนนั้นได้
๔๐๕
จาก วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สืบค้นจาก www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF02/158_20160327_j_85.pdf
๔๐๖
แหล่งเดิม.
๔๐๗
แหล่งเดิม.
๔๐๘
อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับการแต่งกายของนักศึกษาทีม่ เี พศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด โดยให้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ทัง้ ในเรือ่ งการแต่งกายเข้าเรียน การเข้าสอบ ตลอดจน
การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาที่อนุญาตให้นิสิตนักศึกษาข้ามเพศสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ ณ ปัจจุบัน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
๔๐๙
จาก แต่งหญิงรับพระราชทานปริญญาบัตร...สัมผัสถึงความภูมิใจของ ๔ บัณฑิตเพศที่สาม ม.อุบลฯ, งานเดิม.
๔๐๓
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ในส่วนของการอนุญาตให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศใช้ค�ำหน้าชื่อให้ตรงกับเพศสภาพ ณ ปัจจุบัน ข้อมูล
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศทีส่ าม” พบว่า ประชากรกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ยังไม่เห็นด้วย เนื่องจากท�ำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเพศไหน อาจเกิดความสับสนวุ่นวาย
ตามมา เช่น การตามหาตัวบุคคล และการติดต่อเอกสารหน่วยงานต่าง ๆ ในขณะที่ยอมรับได้หากมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กรหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียน
คู่ชีวิต (สมรส) ของบุคคลรักเพศเดียวกัน และการเพิ่มทางเลือกในการกรอกข้อมูลด้านเพศของเอกสารราชการทุกชนิดให้มี
ค�ำว่า “เพศที่สาม หรือเพศทางเลือก” นอกเหนือไปจากเพศชายและเพศหญิง
มิ ติ ที่ สี่ การยอมรั บ หรื อ การอยู ่ ร ่ ว มกั บ วิ ถี
วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การแสดงวิ ถี
ทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย
พบว่า บุคคลที่แสดงวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ
สามารถด�ำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพ หรือได้รับการ
จ้างงานในอาชีพทีแ่ ตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
สือ่ บันเทิง บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศทีป่ ระพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับทั้งในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าว พิธีกร ผู้ด�ำเนินรายการ หรือดารา
นักร้อง และนักแสดง๔๑๐ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานว่ามีการเลือกปฏิบัติในเชิงระบบ (Systematic Discrimination)
่
ที่เกิดขึ้น ทั้งการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา หรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การสมัครงาน ตลอดจนการเข้ารับราชการ บทที
๖
หรือการประกอบอาชีพบางประเภท๔๑๑
มิติที่ห้า ความรู้ ความเข้าใจ ต่อวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า ประชาชนในบางส่วนยังคงมีทัศนคติ
ซึ่งจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังจะเห็นได้จากการปฏิเสธ หรือการยืนยันผ่าน
การติดประกาศหน้าห้องสุขาว่า “เพศที่สามไม่ใช้ห้องน�้ำผู้หญิง” โดยเหตุผลที่เกรงว่าจะมีบุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตอาศัย
การเสแสร้ง หรือแสดงออกว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าใช้บริการห้องสุขาหญิง๔๑๒ จนกลายเป็นข้อเสนอ
ให้มีการจัดท�ำห้องสุขาเฉพาะส�ำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อนึ่ง มีปรากฏการณ์ที่ท�ำให้เกิดการตีความของ
“บุคคลรักเพศเดียวกัน” กับการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา ทั้งในกรณีของการบวชเป็นภิกษุ หรือภิกษุณี โดยสังคมไทย
ให้การยอมรับได้ในกรณีที่บุคคลนั้น ๆ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศในแบบเรียนไทย : บทวิเคราะห์แบบเรียนสุขศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” พบว่า หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังมีเนือ้ หาทีเ่ ต็มไปด้วยอคติทางเพศ และอคติในเรือ่ งความหลากหลายทางเพศ อาทิ
(๑) การสร้างความเข้าใจว่า ประชากรในโลกนี้มีสองเพศ (Binary Concept) คือ เพศหญิง และเพศชาย ซึ่งถือเป็นเพศปกติ
และเป็นสิง่ ตามธรรมชาติ (๒) การขาดการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับคุณค่าและความหมายทีแ่ ท้จริงของค�ำว่า “ความเสมอภาค
หรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ในขณะที่เน้นย�้ำการควบคุมพฤติกรรม และการวางตัวตามเพศก�ำเนิดเท่านั้น ซึ่งกลายเป็น
จาก เพศที่สามครองพิธีกรเน้นประพฤติดีเป็นตัวอย่าง, สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/26459
อาทิ กรณีของเคท ครัง้ พิบลู ย์ ผูห้ ญิงข้ามเพศ นักกิจกรรมเพือ่ สิทธิเพศทางเลือก ซึง่ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยของรัฐบาล แต่ยงั ไม่ได้รบั การบรรจุ
และไม่มกี ารแจ้งความคืบหน้าใด ๆ และกรณีของเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา นักกิจกรรมเพือ่ สิทธิเพศทางเลือกกับกรณีพพิ าทกับการจ้างงานขององค์กรระหว่างประเทศ จนเป็นเหตุ
ให้มีการยุติสัญญาการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม และมีการเจรจาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
๔๑๒
จาก วิจารณ์สนั่น! ติดป้ายเพศที่ ๓ ห้ามใช้ห้องน�้ำหญิง ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก html : news.ch7.com/detail/183367/วิจารณ์สนั่น_
ติดป้ายเพศที่_3_ห้ามใช้ห้องน�้ำหญิง.
๔๑๐
๔๑๑
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การสร้างแบบพิมพ์ความเป็นหญิงและความเป็นชายแบบตายตัว และ (๓) การก�ำหนดให้บุคคลที่รักเพศเดียวกัน หรือการ
แสดงออก (กิริยาท่าทาง การแต่งกาย) ที่ไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด (อาทิ คนข้ามเพศ) เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และจัดให้
เป็นกลุ่มเดียวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศอื่น ๆ เช่น ชอบแสดงอวัยวะเพศในพื้นที่สาธารณะ (Exhibitionist) หรือชอบใช้
ความรุนแรงทางเพศ (Masochism and Sadism) เป็นต้น จึงเสนอให้ส�ำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาปรับปรุงแบบเรียนดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับความคุณค่า และความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
๖.๕.๔ การประเมินสถานการณ์
กสม. เห็นว่า การด�ำเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ หรือบุคคลทีม่ กี ารแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยกาํ เนิด โดยการบรรจุนยิ ามความหมายไว้ในพระราชบัญญัตคิ วาม
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๑๓ เพือ่ คุม้ ครองบุคคลดังกล่าวจากการถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ
เพศภาวะ หรือเพศวิถี อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านีย้ งั เผชิญปัญหาเกีย่ วกับอคติของสังคมทีป่ ระกอบสร้าง ลดทอนคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ ตีตราและตอกย�้ำบทบาทที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ๔๑๔ ผ่านการกล่อมเกลาในครอบครัว การเรียน
การสอน และสื่อ ด้วยระบบคิดและความเชื่อต่าง ๆ เป็นผลให้ถูกเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งโดยรัฐและเอกชน ท�ำให้
ไม่ได้รบั สวัสดิการทีเ่ หมาะสมจากรัฐ ไม่มกี ฎหมายรับรองสถานะทางเพศ๔๑๕ บุคคลข้ามเพศทีต่ อ้ งขังไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
และเสีย่ งต่อการถูกละเมิดทางเพศ ถูกท�ำร้ายร่างกายและสังหารในเรือนจ�ำ ไม่สามารถรับยาเพือ่ รักษาระดับฮอร์โมนในร่างกาย
เนื่องจากมีระเบียบห้ามน�ำยาเข้าเรือนจ�ำ๔๑๖
แม้ ว ่ า รั ฐ บาลจะมี ค วามพยายามพิ จ ารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน
แต่รา่ งกฎหมายยังขาดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรค
ของบุคคลกลุ่มนี้ที่แตกต่างจากคนรักต่างเพศ ขาดข้อมูล
ที่รอบด้าน ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทีห่ ลากหลาย ซึง่ อาจเป็นผลให้บคุ คลกลุม่ นีย้ งั ถูก
เลือกปฏิบัติ เช่น ไม่สามารถรับบุตรบุญธรรมเฉกเช่นคู่รัก
ต่างเพศได้ ซึ่งเป็นการขัดกับหลักการและเจตนารมณ์
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นต้น
จากสถานการณ์ข้างต้น รัฐควรพิจารณาทบทวนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับ
การคุ้มครองสามารถเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสวัสดิการอย่างเป็นธรรม อาทิ
- การเร่งด�ำเนินการให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
๒๕๕๘ สามารถปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการบูรณาการมิติความเท่าเทียมระหว่างเพศไปสู่กระทรวงและกลไกที่เกี่ยวข้องของรัฐ และต้องจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัตวิ า่ “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทําหรือไม่กระทําการใด อันเป็นการ
แบ่งแยก กีดกัน หรือจาํ กัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุทบี่ คุ คลนัน้ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยกําเนิด
๔๑๔
เช่น หลักสูตรแกนกลางของส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังระบุว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นความผิดปกติทางจิต บัญชีจ�ำแนกโรคสากลของ
องค์กรอนามัยโลกที่ยังระบุว่าคนข้ามเพศเป็นภาวะผิดปกติและต้องการการบ�ำบัดรักษา สภากาชาดระบุว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่มเสี่ยงของเอชไอวี เป็นต้น
๔๑๕
โครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรือ่ ง“การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพือ่ จัดท�ำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ”จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์รว่ มกับ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมือ่ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องจิด๊ เศรษฐบุตร (ชัน้ ๑) คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทีก่ ล่าวถึงกฎหมายรับรองสถานะทางเพศ จะต้องมีการผ่าตัดแปลงเพศก่อน เว้นแต่บคุ คลนัน้ มีขอ้ จ�ำกัดทางศาสนา เศรษฐกิจ และสุขภาพ
๔๑๖
จาก รายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เวที กสม. พบประชาชน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่
๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙, เอกชัย ปิ่นแก้ว.
๔๑๓
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

- การแก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกข้อยกเว้น
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลตามหลักการทางศาสนาหรือ
เพื่อความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา ๑๗ และเพิ่ม
ค�ำนิยามของ เพศ เพศภาวะ เพศวิถี ความรุนแรงเพราะ
เหตุ แ ห่ ง เพศ การคุ ก คามทางเพศ เพื่ อ ให้ ผู ้ บั ง คั บ ใช้
กฎหมายทุกระดับทั่วประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรง
กันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
- การพิ จ ารณาแก้ ไ ขประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ หมวด ๒ เงื่ อ นไขแห่ ง การสมรส
มาตรา ๑๔๔๘๔๑๗ โดยก�ำหนดให้บุคคลผู้ที่สมรสกันได้นั้น
คือ บุคคลใด ๆ ไม่จ�ำกัดเฉพาะชาย หรือหญิง เท่านั้น
รวมถึงการพิจารณาตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการสมรส
ของคนรักเพศเดียวกันเพือ่ รับรองสิทธิในการก่อตัง้ ครอบครัว
ซึ่งจะช่วยคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของคู่ชีวิตในด้านต่าง ๆ
อาทิ การลงลายมื อ ชื่ อ แสดงความยิ น ยอมในการ
รักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วน การกูย้ มื
สินเชื่อเพื่อการซื้อหรือพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนสิทธิ
ในการถือครอง หรือการแบ่งมรดกทรัพย์สิน

บทที่

๖

๖.๖ ผู้สูงอายุ
๖.๖.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากร
ทัง้ เพศชายและหญิงทีม่ อี ายุมากกว่า ๖๐ ปีขนึ้ ไป ปัจจุบนั
ยังไม่มตี ราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีบ่ ญ
ั ญัติ
๔๑๘
เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม
สิทธิของผูส้ งู อายุกบ็ ญั ญัตริ วมอยูใ่ นตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนหลัก ๆ หลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ๒ ฉบับ
คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) ซึ่งรับรองศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกัน
และไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ๔๑๙ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women : CEDAW) ซึง่ ประกันสิทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรษุ และสตรี โดยยืนยันหลักการทีว่ า่ การเลือกปฏิบตั เิ ป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้
แหล่งเดิม.
จาก องค์การสหประชาชาติได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานเปิดว่าด้วยผูส้ งู อายุ (UN Open – ended Working Group on Ageing) เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เพือ่ ท�ำหน้าที่
พิจารณา ความเป็นไปได้ในการยกร่างอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของผูส้ งู อายุ และแต่งตัง้ ผูเ้ สนอรายงานพิเศษ (Independent Expert) ว่าด้วยสิทธิผสู้ งู อายุ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๑๙
จาก ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ โดยท�ำค�ำแถลงตีความว่าข้อบทใน
อนุสญ
ั ญา CEDAW ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไทย และคงเหลือข้อสงวน ข้อ ๒๙ เกีย่ วกับการเสนอเรือ่ งให้ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศพิจารณา ในกรณีการพิพาทระหว่างรัฐภาคี.
๔๑๗
๔๑๘
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โดยทุกคนมีสิทธิและอิสรภาพโดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าจะชนิดใด ๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศ และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ๔๒๐ (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities : CRPD) โดยระบุ
ไว้ว่า ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่ก�ำหนดไว้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าจะชนิดใด ๆ และยอมรับว่าการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ บนพื้นฐานของความพิการเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและคุณค่าที่มีแต่ก�ำเนิดของมนุษย์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเทศไทยมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุครั้งแรก คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยบัญญัติเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้รัฐพึงช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผสู้ งู อายุและผูพ้ กิ ารให้มสี ขุ ภาพ ก�ำลังใจ และความหวังในชีวติ เพือ่ ด�ำรงตนอยูไ่ ด้ตามสมควร๔๒๑ ต่อมา ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ประกันสิทธิให้กับผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก โดยให้นิยามความหมายของผู้สูงอายุ
ว่าคือ บุคคลซึง่ มีอายุเกินหกสิบปีบริบรู ณ์ โดยมีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐอย่างสมศักดิศ์ รี หากไม่มรี ายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ โดยยังคงให้รัฐมีหน้าที่ในการสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้๔๒๒ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บรรจุหลักการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุหลายประการ อาทิ สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม โดยก�ำหนดว่า เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรง
ทางเพศ๔๒๓ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังคงนิยามผู้สูงอายุว่า เป็นบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นหน้าทีข่ องรัฐจากบทบาทการให้การสงเคราะห์เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ในกรณีทผี่ สู้ งู อายุ
ไม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพโดยมีสทิ ธิในการได้รบั สวัสดิการ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิศ์ รี๔๒๔
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังได้กำ� หนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวัฒนธรรม คือ ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้และด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ คือ จัดให้มกี ารออมเพือ่ การด�ำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างทัว่ ถึง๔๒๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุว่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี๔๒๖
้
๖.๖.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ปี ๒๕๕๙ ประชากรทัว่ โลกมีจำ� นวน ๗,๔๑๘ ล้านคน ๔๒๗ องค์การสหประชาชาติได้แบ่งระดับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ
๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีมากกว่าร้อยละ ๗ ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (๒) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง
สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่
๖๕ ปี มากกว่าร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (๓) ระดับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ ๒๐
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ๔๒๘
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
มาตรา ๘๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๔๒๒
มาตรา ๕๔ และมาตรา ๘๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๔๒๓
มาตรา ๔๐ (๖) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔๒๔
มาตรา ๕๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔๒๕
มาตรา ๘๐ (๑) และมาตรา ๘๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔๒๖
มาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔๒๗
From 2016 World population data sheet with a special focus on human needs and sustainable resources, Population, referen bureau,
Retrieved from http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf
๔๒๘
จาก สังคมผูส้ งู อายุ: นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ., โดย รัชนี โตอาจ, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/ data/sec/Lom12/05-01.html
๔๒๐
๔๒๑
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องค์การสหประชาชาติได้รับรองหลักการ ๑๘ ประการส�ำหรับผู้สูงอายุเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ (United Nations
Principles for Older Persons Adopted by General Assembly resolution 46/91 of 16 December 1991)๔๓๑
โดยรับรองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านการมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง (Independence) การมีส่วนร่วม (Participation)
การดูแล (care) การบรรลุความต้องการ (Self-fulfilment) และความมีศกั ดิศ์ รี (Dignity) ซึง่ ส่วนหนึง่ มีความเชือ่ มโยงและใช้เป็น
ข้อก�ำหนดเบื้องต้นในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการมาเก๊าว่าด้วยการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศเกีย่ วกับผูส้ งู อายุมาดริด (The Madrid International Plan of Action
on Ageing) ระยะที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และระยะที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเทศไทยเสนอรายงานประเทศไทยฉบับที่ ๑ - ๒ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๘ ต่อคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตโดยสรุป (Concluding Observations) ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุว่า ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ซึ่งอาจถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยและไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน เช่น
น�้ำและระบบสุขอนามัยที่ดี ปัญหาความยากจน (ประมาณร้อยละ ๑๑ ของประชากร) ซึ่งมีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และประชากรที่อาศัยในชนบท (ข้อ ๑๑)
ประเทศไทยไม่ได้รบั ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วกับผูส้ งู อายุจากการเสนอรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย
ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม การเสนอรายงานฯ
รอบที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ อาทิ ข้อ ๗๐ ปรับปรุงการเข้าถึง
ด้านสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้อยู่ในชนบท ชนกลุ่มน้อย สตรี ผู้ย้ายถิ่น และ
ผูล้ ภี้ ยั (ญีป่ นุ่ ) ข้อ ๑๔๔ ด�ำเนินพยายามเพือ่ ประกันการความคุม้ ครองกลุม่ เปราะบางทีอ่ ยูใ่ นภาวะยากล�ำบากอย่างเหมาะสม
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ข้อ ๑๕๒ อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่ทุกคนที่อยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศไทย (มาดากัสการ์) ข้อ ๑๕๔ สร้างความเข้มแข็งแก่มาตรการต่าง ๆ เพื่อรับรองการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับความต้องการที่จ�ำเป็นของเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ (ศรีลังกา)

๔๒๙
จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (หน้า ๓๙), โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
๔๓๐
จาก สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (หน้า ๗), โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
๔๓๑
From United nations principles for older persons, 1991, Retrieved from http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชากร (Population
from registration) ๖๕.๓ ล้านคน โดยเป็นประชากรสูงอายุ
ร้อยละ ๑๖.๙๐ ๔๒๙ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(Ageing Society) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๑๐
ทั้งนี้ คาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์
(Complete Aged Society) คือมีสัดส่วนประชากรอายุ
๖๐ ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
จะเป็นสังคมสูงอายุอย่างเต็มที่ (Super Aged Society)
คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ ๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ ๔๓๐

บทที่

๖

ประเทศไทยได้ด�ำเนินนโยบาย แผนงาน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ประเทศไทยได้ก�ำหนดให้
วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ และก�ำหนดแนวทางหลักในการพัฒนากลุม่ ผูส้ งู อายุยากจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ๔๓๒ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับล่าสุด คือ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๔๓๓ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ ๒ ยุทธศาสตร์
คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จดั ท�ำปฏิญญาผูส้ งู อายุไทย เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ๔๓๔ ซึง่ ประกอบด้วย แนวปฏิบตั ิ
๙ ข้อ เพื่อมุ่งประโยชน์ให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ประเทศไทยได้จัดท�ำแผนงานระดับชาติด้านผู้สูงอายุมาแล้ว ๒ ฉบับ โดยเป็นแผนระยะยาวครอบคลุมระยะเวลา
๒๐ ปี ซึ่งแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ มีระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๔ และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
มีระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนดังกล่าว เมื่อปี ๒๕๕๒ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการพัฒนาและการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว๔๓๕ และก�ำหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ๔๓๖ อาทิ ด้านการบริการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขด้านการประกอบอาชีพ หรือฝึกอบรมที่เหมาะสมด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับ
อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖๔๓๗ ซึ่งได้ประกัน
สิทธิของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในการเข้าถึงและการได้รับบริการ
สาธารณะและให้มีการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ๔๓๘ ซึ่งให้บริการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยส�ำหรับผู้สูงอายุเพื่อการลงทุนรายได้
หลังเกษียณ ประเทศไทยได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓๔๓๙ โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยว
กับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ สิทธิเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ และอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ประเทศไทยได้จดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานผูส้ งู อายุของประเทศไทย ตามแผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศมาดริด
ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ ๔๔๐ โดยแสดงถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุของประเทศไทยและผลการด�ำเนินงาน
หลักตามเป้าหมายของการพัฒนาผู้สูงอายุใน ๓ ประเด็นภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว คือ ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older
persons and development) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing health and well-being into old age)
และการสร้างความมัน่ ใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมทีเ่ กือ้ หนุนและเหมาะสม (Ensuring enabling and supportive environment)
นอกจากนี้ ยั ง แสดงถึ ง การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒ และประเด็ น ท้ า ทาย
ในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย
จาก ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย, โดย รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, ๒๕๕๕, http://www.gotoknow.org/posts/15140
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔๓๔
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒.
๔๓๕
รายงานทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(หน้า ๑๕ – ๑๖).
๔๓๖
ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก�ำหนดหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
ในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓.
๔๓๗
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ หน้า ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
๔๓๘
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๓๙
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
๔๔๐
จาก การด�ำเนินงานผู้สูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙, โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ,
๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: กรมกิจการผู้สูงอายุ
๔๓๒
๔๓๓
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

๖.๖.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
การด�ำเนินการของรัฐ ปี ๒๕๕๙ รัฐด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุภายใต้นโยบายทีแ่ ถลงต่อรัฐสภาเมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๙ โดยนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุ คือ นโยบายที่ ๓ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ โดยมีแนวนโยบายทีจ่ ะพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพและ
มีความยัง่ ยืนมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การดูแลให้มรี ะบบการกูย้ มื ทีเ่ ป็นธรรมและการสงเคราะห์ผยู้ ากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ
คุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิจดั สวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ สตรีและเด็ก (ข้อ ๓.๓)
และ นโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
เพือ่ สร้างสรรค์และไม่กอ่ ภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟืน้ และโรงพยาบาล ทีเ่ ป็นความ
ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทัง้ พัฒนาระบบการเงินการคลังส�ำหรับการดูแลผูส้ งู อายุ (ข้อ ๓.๔) ๔๔๑

ความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุ (Income Security) ปี ๒๕๕๙ รัฐด�ำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ โดยได้น�ำแนวคิดเรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจ
ผู ้ สู ง วั ย ๔๔๒ (Silver Economy) มาเป็ น กรอบการ
ด�ำเนินงาน ๔๔๓ เพือ่ ใช้ในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย อีกทั้งยังออก
มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ๔๔๔
ประกอบด้วย (๑) มาตรการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีกรณี
การจ้างงานผู้สูงอายุ (๒) มาตรการการสร้างที่พักอาศัย
บทที่
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Senior Complex) (๓) มาตรการสินเชือ่
๖
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ (Reverse Mortgage)
(๔) หลั ก การให้ มี ก ารออมภาคบั ง คั บ ส� ำ หรั บ แรงงาน
ในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ๔๔๕
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการตามกรอบกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิ
ประกาศกระทรวงแรงงานลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและ
การสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม และมีแผนกลยุทธ์เฉพาะด้านการท�ำงานของผู้สูงอายุ
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เพือ่ กระจายงานสูบ่ า้ นและชุมชน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนกระจายงานให้กบั ผูส้ งู อายุ และส่งเสริม
การน�ำภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนร่วมกับสมาชิกวัยอืน่ ๆ ส่งเสริมการจ้างงานให้กบั ผูส้ งู อายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การท�ำงาน และสมรรถนะทางร่างกาย สร้างฐานข้อมูลตลาดแรงงานด้านผู้สูงอายุ ๔๔๖
อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังเป็นผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความจน (Poverty Line) โดยในปี ๒๕๕๗
ผู้สูงอายุมีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจนถึงร้อยละ ๓๔.๓ หรือมีรายได้ต�่ำกว่า ๒,๖๔๗/คน/เดือน ปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๓๓.๘
และในปี ๒๕๔๕ ร้อยละ ๔๖.๕ รายละเอียดแผนภาพที่ ๓

ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. หน้า ๕.
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. “รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง เศรษฐกิจผู้สูงวัย”. หน้า ๑๓.
๔๔๓
๒๕๕๘. สภาปฏิรูปประเทศ. วาระการปฏิรูปที่ ๓๐: การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย.
๔๔๔
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
๔๔๕
จาก ข่าวเผยแพร่ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ, โดย ส�ำนักกฎหมายธรรมนิติ, สืบค้นจาก www.dlo.co.th/node/985
๔๔๖
กระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๐๖.๑/๗๘๖ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ
ประจ�ำปี ๒๕๕๙.
๔๔๑
๔๔๒
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แผนภาพที่ ๓

ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังเป็นผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความจน
เสนความยากจน
ป 2554
33.8%

ป 2545
46.5%

ป 2557
34.3%

ปผูสูงอายุ
2557
มีรายไดตํ่า

กวาเสนความยากจน
ถึงรอยละ 34 (หรือตํ่ากวา 2,647 บาท/คน/เดือน)
ที่มา: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

นอกจากนี้ แหล่งรายได้หลักในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ยังมาจากการได้รับจากบุตร ร้อยละ ๓๖.๗
รองลงมา คือ รายได้จากการท�ำงานของผู้สูงอายุเอง ร้อยละ ๓๓.๙ เบี้ยยังชีพจากราชการ ร้อยละ ๑๔.๘ เงินบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ ร้อยละ ๔.๙ คูส่ มรส ร้อยละ ๔.๓ ดอกเบีย้ เงินออมและการขายสินทรัพย์ทมี่ อี ยู่ ร้อยละ ๓.๙ ๔๔๗ รายละเอียดแผนภาพที่ ๔
แผนภาพที่ ๔

แหล่งรายได้หลักในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

36.7%

55.8%

ไดรับจากบุตร

33.9%

ตองพึ่งพิง
รายไดจากผูอื่น

รายไดจากการทํางาน
ของผูสูงอายุเอง

3.9%

14.8%

เบี้ยยังชีพจากราชการ

4.9%

เงินบําเหน็จบํานาญ

4.3% 1.5%
อื่นๆ

ดอกเบี้ยเงินออม
และการขายสินทรัพยที่มีอยู

จากคูสมรส

34%

ยังตองทํางาน
หารายไดเอง

ที่มา: นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์. “คนไทยจนตอนแก่ปัญหาใหญ่ระดับชาติ”. (ธนาคารไทยพาณิชย์) ๔๔๘

การคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ๔๔๙ (Social protection) ปี ๒๕๕๙ มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จ�ำนวน
๘,๐๒๑,๘๕๓ คน เป็นเงินงบประมาณ ๖๓,๒๑๙.๔๔ ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๕๘ ที่มีผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ จ�ำนวน
๗,๗๔๙,๑๓๘ คน เป็นเงินงบประมาณ ๖๑,๘๗๙.๒๘ ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
๔๔๗
จาก การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ (The 2014 Survey of the older persons in Thailand, โดย ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
๔๔๘
จาก คนไทย จนตอนแก่ปัญหาใหญ่ระดับชาติ, โดย นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, สืบค้นจาก http://www.scb.co.th/line/tip/money-plan.html
๔๔๙
หมายถึง การด�ำเนินงานเพื่อให้ความคุ้มครอง หรือให้หลักประกันทางสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบประกันสังคม และบริการสังคม
โดยให้ความส�ำคัญแก่กลุ่มประชากรที่ยากจน และด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับสิทธิทางสังคม อันเป็นความร่วมมือด�ำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน. (อรจิตต์บ�ำรุงสกุลสวัสดิ์.เวที
ภาคประชาชนเรื่อง “ฐานความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย”)
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(๑) ก�ำหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยประเทศไทยได้ด�ำเนินการให้เงิน
ช่วยเหลือแบบขัน้ บันไดตามระดับอายุแก่ผสู้ งู อายุทอี่ ายุตงั้ แต่ ๖๐ ปีขนึ้ ไปทุกคน (ยกเว้นผูท้ ไี่ ด้รบั เงินบ�ำนาญจากรัฐเป็นประจ�ำ
อยูแ่ ล้ว) เป็นเงิน ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือนต่อคน โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจ่ายเพิม่ ให้จากเดิมทีจ่ า่ ยให้เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
ต่อเดือนเท่ากันในทุกกลุ่มอายุ ๔๕๐ รายละเอียดตามตารางที่ ๑๐
จ�ำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ปี

จำ�นวนผู้ที่ได้รับเบี้ยชีพผู้สูงอายุ (คน)

งบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ล้านบาท)

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๖,๗๙๘,๘๐๒
๗,๓๔๒,๐๒๘
๗,๖๖๕,๘๒๙
๗,๗๔๙,๑๓๘
๘,๐๒๑,๘๕๓

๕๒,๕๓๖.๘๔
๕๘,๓๔๗.๐๑
๖๑,๔๐๖.๗๓
๖๑,๘๗๙.๒๘
๖๓,๒๑๙.๔๔

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครและเทศบาลเมืองพัทยา
หมายเหตุ: ตั้งแต่ เดือนเมษายน ปี ๒๕๕๒ รัฐบาลจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนยกเว้นข้าราชการบ�ำนาญ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ตารางที่ ๑๐

นอกจากนี้ ปี ๒๕๕๙ มีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นสมาชิก “กองทุนการออมแห่งชาติ” (National Savings Fund) ๔๕๑
ร้อยละ ๑๕.๕ จากสมาชิกทั้งสิ้น จ�ำนวน ๕๒๔,๓๑๗ คน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยผู้อยู่ในวัยแรงงานที่มีหลักประกันด้าน
่
รายได้หลังเกษียณมีประมาณ ๑๘ ล้านคน (ไม่รวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบางส่วนเป็นสมาชิกกองทุน บทที
๖
ประกันสังคม) หรือร้อยละ ๕๐ ของก�ำลังแรงงาน โดยผู้ไม่มีหลักประกันด้านรายได้หลังเกษียณ ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งเมื่อเกษียณอายุต้องพึ่งพิงรายได้จากบุตรหลานและเบี้ยยังชีพ ๔๕๒
สถานการณ์ความรุนแรง (Violence) ในผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๙ รัฐมีโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากล�ำบาก เป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุโดยช่วยเป็นเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ตามประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูก
ทอดทิง้ และการให้คำ� แนะน�ำปรึกษา ด�ำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหาครอบครัว และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการคุม้ ครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทีพ่ กั อาศัย
อาหารและเครือ่ งนุง่ ห่มให้ผสู้ งู อายุตามความจ�ำเป็นอย่างทัว่ ถึงส�ำหรับครอบครัวจะช่วยเป็นเงินไม่เกินวงเงินครัง้ ละ ๒,๐๐๐ บาท
และช่วยได้ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อคนต่อปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการส่งเข้ากลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๖,๗๐๐ ราย ๔๕๓
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา พบว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผสู้ งู อายุสญ
ู หายออกจากบ้านและยังคงหาไม่พบ รวมทัง้ สิน้ ๑๖๔ คน ๔๕๔ โดยมีทงั้ ผูส้ งู อายุทหี่ ายออกจากบ้าน
ด้วยอาการสมองเสือ่ ม เป็นผูป้ ว่ ยจิตเวชทีห่ ายออกจากบ้าน และคนทีส่ ติปญ
ั ญามีปญ
ั หา นอกจากนี้ ยังพบว่า สถิตกิ ารเสียชีวติ
ของผู้สูงอายุจากการพลัดตกหกล้มยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการพลัดตก
จาก การด�ำเนินงานผู้สูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙, งานเดิม.
จัดตั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อขยายโอกาสด้านการออมแก่ประชาชนวัยท�ำงาน (อายุระหว่าง ๑๕ - ๕๙ ปี) ที่ยังไม่มีหลักประกันรายได้เพื่อให้มีเงินบ�ำนาญเมื่อเข้า
สู่วัยสูงอายุ โดยการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก และมีรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบ โดยสมาชิกจะรับบ�ำนาญรายเดือนเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี และรับต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต
๔๕๒
จาก ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี ๒๕๕๙ Social Situation and Outlook. 2560. โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
๔๕๓
จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๐๗/๔๐๔๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัด
ท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ ประจ�ำปี ๒๕๕๙.
๔๕๔
มูลนิธิกระจกเงา
๔๕๐
๔๕๑
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หกล้ม ๒,๐๐๗ คน หรือเฉลี่ยวันละ ๖ คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุสูงถึง ๙๐๙ คน หรือเฉลี่ยวันละ ๓ คน ซึ่งสาเหตุของการพลัดตก
หกล้มส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้สูงอายุ ได้แก่ ร่างกายและความสามารถที่ลดลง เช่น การมองเห็นไม่ชัด สายตาผิดปกติ เดินเซ
เคลื่อนไหวล�ำบาก ๔๕๕ รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๔
อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของประชากรไทยและกลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปต่อประชากรแสนคน
ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗

แผนภูมิที่ ๔

อัตรา
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

รวมทุกกลุมอายุ

อายุ ๖๐ ปขึ้นไป

ป พ.ศ.

ที่มา : กรมควบคุมโรค (๒๕๕๘). รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘

๖.๖.๔ การประเมินสถานการณ์
ภาวะประชากรสูงวัยก�ำลังเกิดขึน้ ในทุกภูมภิ าคทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยทีโ่ ครงสร้างอายุประชากรได้ปรับเปลีย่ น
เข้าสู่สังคมผู้อายุมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอายุ (ageing transformation) ดังกล่าว ท�ำให้เกิด
ช่องว่าง/ความแตกต่างระหว่างช่วงวัย เกิดปัญหาการเหยียดวัย (Ageism) ซึง่ น�ำไปสูป่ ญั หาของการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination)
ต่อผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งอายุนนั้ มักจะมีมติ ทิ ที่ บั ซ้อนร่วมกับการเลือกปฏิบตั ใิ นมิตอิ นื่ ๆ อาทิ การเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ ชาติพนั ธุแ์ ละเชือ้ ชาติ ศาสนา ความพิการ เงือ่ นไขทางสาธารณสุขหรือเกีย่ วกับภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งล้วนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
ภาพรวมสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ รัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
หลายประการ โดยมีบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีเ่ กีย่ วกับการประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูส้ งู อายุ มีแผนงาน
ระดับชาติด้านผู้สูงอายุโดยด�ำเนินการผ่านกลไกรัฐที่รับผิดชอบด้านผู้สูงอายุเพื่อน�ำแผนไปปฏิบัติสู่ชุมชนทั่วประเทศ และ
มีกฎหมาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐประกาศใช้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์สงั คมผูส้ งู อายุ โดยองค์การช่วยเหลือผูส้ งู อายุระหว่างประเทศ (Help Age International) เพือ่ จัดท�ำ “ดัชนีชวี้ ดั
เกีย่ วกับผูส้ งู อายุทวั่ โลก (Global Age Watch Index)” เพือ่ ประเมินผลความส�ำเร็จของนโยบายทีเ่ กิดขึน้ ทีแ่ ต่ละประเทศ
ได้ด�ำเนินการด้านผู้สูงอายุจากข้อมูลหลัก ๔ ด้าน คือ ความมั่นคงทางรายได้ (Income security) สุขภาพ (Health status)
ความสามารถ (Capability) อาทิ ด้านการศึกษาและการจ้างงาน และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย (Enabling environment)
อาทิ การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในชุมชน พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นล�ำดับที่ ๓๔ จาก ๙๖
ประเทศทั่วโลก ๔๕๖ คือ อยู่ในระดับปานกลางของประเทศที่มีการด�ำเนินการด้านผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุกับความยากจน (Poverty) เป็นข้อท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดที่กระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุ เนื่องจากความ
ยากจนท�ำให้เกิดภาวะของการขาดความสามารถในการเลีย้ งชีพด้วยตนเองของผูส้ งู อายุ จึงเป็นเหตุสำ� คัญอันน�ำไปสูป่ ญ
ั หาต่าง ๆ
ที่เกิดกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเร่ร่อน การขาดอาหาร โรคเรื้อรัง การขาดการเข้าถึงน�้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย
๔๕๕
๔๕๖

จาก รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ (หน้า ๔๐ – ๔๑), โดย ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, กรุงเทพฯ: กรมควบคุมโรค.
Commentary on Thailand’s domain ranks in the 2015 Global AgeWatch Index.
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

การเข้ า ไม่ ถึ ง ยารั ก ษาโรค ปั ญ หาด้ า นการดู แ ลรั ก ษา
สุขภาพ รวมไปถึงความไม่มั่นคงทางรายได้ ๔๕๗ ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยมี ร ายได้ ต�่ ำ กว่ า เส้ น ความความยากจน
ถึ ง ร้ อ ยละ ๓๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ หรื อ มี ร ายได้ ต�่ ำ กว่ า
๒,๖๔๗/คน/เดื อ น และยั ง ต้ อ งพึ่ ง พิ ง รายได้ จ ากผู ้ อื่ น
ร้อยละ ๕๕.๘ โดยมีผู้สูงอายุร้อยละ ๓๘.๓ ยังคงท�ำงานซึ่งมี
เพียงร้อยละ ๑๘.๕ เท่านัน้ ทีต่ อ้ งการท�ำงานด้วยความสมัครใจ
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุจ�ำนวนมากยังคงต้องท�ำงานเพราะ
ความจ�ำเป็นในการหารายได้เพื่อใช้ในการด�ำรงชีวิต ๔๕๘

ประเทศไทยมีความพยายามมุ่งให้มีการขยายการคุ้มครอง และจัดให้มีการคุ้มครองทางสังคมถ้วนหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะว่าด้วยฐานการคุม้ ครองทางสังคม ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒๐๒) (Social Protection Floors Recommendation,
๒๐๑๒ (No. 202)) ๔๕๙ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) รวมถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)๔๖๐ อย่างไรก็ตาม
ยังมีความคุ้มครองทางสังคมที่ประชาชนทุกภาคส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการเหล่านี้ได้ อาทิ การประกันรายได้
ช่วยเหลือบุตร ซึง่ จะเห็นได้ชดั เจนในกลุม่ วัยแรงงานระหว่างแรงงานนอกระบบและในระบบ อีกทัง้ สวัสดิการทางสังคมยังขาด
่
ความมัน่ คง หรือไม่เพียงพอในการเป็นหลักประกันให้กบั ประชาชนในประเทศไทยได้ เช่น เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ และเงินประกันสังคม บทที
๖
ตามมาตรา ๔๐๔๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้น ซึ่ง กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลัง๔๖๒ โดย กสม. เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการตกหล่น
แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกรณีที่ผู้สูงอายุ อาจจะไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงหรืออาจจะยื่นเอกสาร
ลงทะเบียนเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุไม่ทนั จึงเห็นควรเสนอข้อสังเกตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คือ (๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ควรมีการด�ำเนินการเชิงรุก โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ในปีงบประมาณถัดไป ทราบถึงการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่วงหน้าประมาณ ๖ - ๑๒ เดือน ก่อนการเปิด
ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หรือควรขยายระยะเวลาการเปิดลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในปีงบประมาณถัดไปสามารถมายืน่ ค�ำขอลงทะเบียนได้ตลอด
จนถึงสิน้ เดือนพฤศจิกายนของทุกปี (๒) กระทรวงมหาดไทยควร
แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้สามารถเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยเป็นการ
ส�ำรวจเชิงรุกเพื่อเป็นการป้องกันการตกหล่นของผู้มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสามารถกรองผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์ทเี่ กิดจากรัฐอยูแ่ ล้ว เช่น ผูร้ บั เงินบ�ำนาญ เบีย้ หวัด
เป็นต้น ออกจากบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๔๕๗
๔๕๘

2017/04/13801

Summary of the Report of the Secretary-General to the General Assembly, Human rights of older person.
จาก เวทีเสวนาสาธารณะ เรือ่ ง สังคมสูงวัย..ก้าวไปด้วยกัน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐, โดย วรเวศม์ สุวรรณระดา, สืบค้นจากhttp://www.hfocus.org/content/

ที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) ได้ให้การรับรองในสมัยประชุมที่ ๑๐๑ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จาก การประเมินการคุม้ ครองทางสังคมจากการปรึกษาหารือระดับชาติเพือ่ ก้าวสูฐ่ านการคุม้ ครองทางสังคมภายใต้บริบทของประเทศไทย (หน้า iv.), โดย องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศและคณะท�ำงานร่วมขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖.
๔๖๑
จาก เวทีภาคประชาชนเรื่อง ฐานความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย, โดย อุษา เขียวรอด.
๔๖๒
รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๔๔/๒๕๕๙
๔๕๙
๔๖๐
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ผู้สูงอายุกับความรุนแรง (Violence) มีความเชื่อมโยงอย่างยิ่งกับการท�ำให้ผู้สูงอายุขาดความสามารถ
(disempowerment) และการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ความรุนแรงที่เกิดกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่มีการรายงาน
หรือเอกสารหลักฐาน เนื่องจากผู้สูงอายุไม่เต็มใจ/ขาดความสามารถในการระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔๖๓ ทั้งนี้ ปัญหา
ทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งประสบอยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาการถูกทอดทิง้ ให้อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว การใช้ความรุนแรงและการเลือก
ปฏิบัติ การจัดโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ การเข้าถึงความยุติธรรม การแสวงหาประโยชน์ทางการเงิน
การท�ำธุรกรรมทางการเงิน สถานพยาบาลส�ำหรับผู้สูงอายุ การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในระยะยาวการได้รับโอกาส
ในการท�ำงานความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว การมีส่วนร่วมในครอบครัว
นั บ แต่ ป ี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗ สถิ ติ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศจากการพลั ด ตกหกล้ ม ยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย พบว่า แนวโน้มการฆ่าตัวตายส�ำเร็จในผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีจ�ำนวน ๕๐๐ กว่าคนในปี ๒๕๕๓ เพิ่มเป็น ๖๐๐ กว่าคนในปี ๒๕๕๔ ซึ่งถือว่ามีจ�ำนวนการฆ่าตัวตาย
ที่ใกล้เคียงกับวัยแรงงาน ซึ่งมีผู้ที่ฆ่าตัวตายปีละประมาณ ๗๐๐ – ๙๐๐ คนต่อปี นอกจากนี้ ยังพบว่า ในปี ๒๕๕๘ มีผู้สูงอายุ
พยายามฆ่าตัวตายถึง ๘๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๑ ๔๖๔
แม้ประเทศไทยจะมีการก�ำหนดนโยบายและ
แผนงานระดับชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากปัญหา
ภาวะสั ง คมสู ง วั ย เป็ นปัญหาระดับโครงสร้างทางสัง คม
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูส้ งู อายุรนุ แรงยิง่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
โดยเฉพาะในเรือ่ งของสิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
(right to social protection) การดูแล (care) มาตรฐาน
การด�ำรงชีวติ ทีเ่ พียงพอ (adequate standards of living)
ความเท่าเทียม (equality) การไม่เลือกปฏิบัติ (nondiscrimination) ศักดิ์ศรี (dignity) และการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม (social integrity) ดังนั้น การจัดท�ำแผนงานระดับชาติด้านผู้สูงอายุที่มีระยะเวลายาว ๒๐ ปี และมีการทบทวน
๕ ปี/ครัง้ จึงอาจไม่เพียงพอต่อการขับเคลือ่ นงานด้านผูส้ งู อายุให้สมั ฤทธิผ์ ลในทางปฏิบตั ิ จึงเป็นหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
มาตรการที่จ�ำเป็นให้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นจริง (Obligation to Fulfill)
นอกจากนี้ รัฐควรผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผู้สูงอายุอย่างจริงจังหรือประกันว่าการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการ SDGs เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำอนุสัญญาระหว่างประเทศทาง
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุภายใต้กรอบการท�ำงานของคณะท�ำงาน UN Open – ended Working Group on Ageing
ของสหประชาชาติ

๖.๗ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม
๖.๗.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามของ “แรงงานย้ายถิ่น” ไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ย้ายถิน่ และสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
From OHCHR. Summary of the Report of the Secretary-General to the General Assembly, Human Rights of older Person. Retrieve from
http://www.ohchr.org/EN/Jessues/Older Persons/pages/OlderPersonsImdex.
๔๖๔
จากรายงานอัตราการพยายามฆ่าตัวตายของประเทศไทย, โดย ศูนย์ปอ้ งกันการฆ่าตัวตัวตาย, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก www.suicidethai.com/report/dmh/age_506s.asp
๔๖๓
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

and Members of Their Families) ว่า หมายถึง “บุคคลซึ่ง
ก�ำลังจะถูกจ้างหรือเป็นผูท้ ถี่ กู จ้างงานอยู่ โดยได้รบั ค่าตอบแทนในรัฐ
ทีต่ นไม่ได้เป็นคนของชาตินนั้ ” ๔๖๕ ซึง่ เอกสารของส�ำนักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Office) ๔๖๖ ได้อธิบาย
นิยามแรงงานย้ายถิน่ ไว้วา่ แรงงานย้ายถิน่ คือ คนทีอ่ อกจากบ้าน
เพื่อหางานท�ำนอกภูมิล�ำเนาหรือนอกประเทศเกิด (hometown
or home country) โดยคนทีย่ า้ ยทีอ่ ยูเ่ พือ่ ท�ำงานภายในประเทศ
จะเรียกว่า “แรงงานย้ายถิ่นภายในประเทศหรือแรงงานย้ายถิ่น
ภายใน” (‘domestic’ or ‘internal’ migrant workers) ส่วนคนที่ย้ายที่อยู่เพื่อท�ำงานในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเกิด
โดยทั่วไปจะเรียกว่า “แรงงานย้ายถิ่นต่างประเทศหรือแรงงานย้ายถิ่นระหว่างประเทศ” (‘foreign’ or ‘international’
migrant workers) ทั้งนี้ เนื้อหาในเอกสารต่อจากหัวข้อหลักการสิทธิมนุษยชนจะเรียกแรงงานที่ย้ายถิ่นจากประเทศอื่นมา
ท�ำงานในประเทศไทยว่า “แรงงานข้ามชาติ” ซึง่ จะกล่าวเฉพาะมิตขิ องแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา

สิทธิของแรงงานย้ายถิน่ (migrant workers) ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานย้ายถิน่ และสมาชิก
ในครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families: ICRMW) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) สิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับ
การคุ้มครอง ไม่ว่าสถานะของแรงงานจะถูกกฎหมายหรือไม่ ปรากฏตามข้อ ๑, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ – ๒๐,
๒๒ และ ๒๕ - ๒๘ ของอนุสัญญาฯ เช่น สิทธิในการออกจากหรือกลับรัฐที่เป็นถิ่นก�ำเนิด สิทธิที่จะไม่ถูกน�ำมาเป็นทาสหรือ
่
แรงงานบังคับ การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกับคนในชาติในเรื่องการจ้างงาน เป็นต้น (๒) สิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิก บทที
๖
ในครอบครัวซึ่งเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายที่ได้รับการคุ้มครอง ปรากฏตามข้อ ๓๙, ๔๓ และ ๕๔ ของอนุสัญญา เช่น สิทธิที่
จะมีอสิ ระในการเคลือ่ นย้ายและเสรีภาพในการเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัย การคุม้ ครองการเลิกจ้าง ผลประโยชน์จากการว่างงาน เป็นต้น ๔๖๗
ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกใน
ครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families: ICRMW) อย่างไรก็ตาม สิทธิของแรงงานย้ายถิ่นได้ถูกรับรองอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนหลัก ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) โดยระบุว่า ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิก�ำหนดเจตจ�ำนง
ของตนเอง โดยสิทธินั้นประชาชาติเหล่านั้นจะก�ำหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของตนอย่างเสรี รัฐภาคีจะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกาจะใช้ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ
ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน
ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น
นอกจากนี้ ยังถูกรับรองอยูใ่ นสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอืน่ อีกหลายฉบับ เช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination: CERD) ระบุวา่ รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบและจะประกันสิทธิ
ของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย เช่น สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาลและองค์กรอื่น ๆ
๔๖๕
The term “migrant worker” refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State
of which he or she is not a national.
๔๖๖
From International Labour Standard on Migrant Workers’ Rights: guide for policymakers and practitioners in Asia and the Pacific, Retrieved
from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_146244.pdf)
๔๖๗
From Protected Main Rights of the ICRMW, 2015, Retrieved from http://www.claiminghumanrights.org/icrmw_protected_rights.html
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ทั้งปวงในกระบวนการยุติธรรม สิทธิที่จะได้รับสวัสดิภาพและ
การคุ้มครองโดยรัฐให้รอดพ้นจากความรุนแรงหรือการท�ำร้าย
ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดย
กลุม่ บุคคลหรือสถาบันใดก็ตาม สิทธิในการมีงานท�ำ สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เป็นต้น ๔๖๘ อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฎิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women: CEDAW) ระบุว่า รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม
ทุกอย่าง เพื่อประกันแก่สตรีภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาค
กันกับบุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ๔๖๙ รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในการจ้างงาน เพื่อที่จะประกันสิทธิอย่างเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี ๔๗๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของบรรดา
ชนชาวไทยไว้ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๔ ๔๗๑ ส�ำหรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่านการลงประชามติ เมือ่ วันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๕๙๔๗๒ ได้ให้การรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการให้หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ท�ำงาน รวมทั้งหลักประกันในการด�ำรงชีพทั้งในระหว่างการท�ำงานและเมื่อพ้นภาวการณ์ท�ำงานเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๕๐ ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับผ่านการลงประชามติ ต่างก็เป็นการรับรอง
เฉพาะสิทธิและเสรีภาพของคนไทยเท่านั้น
๖.๗.๒ สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทดแทนแรงงานไทยเนื่องจากสาเหตุส�ำคัญ
หลายประการ อาทิ การขาดแคลนแรงงานประเภท 3D ได้แก่ งานสกปรก (dirty job) งานอันตราย (dangerous job) และ
งานยาก (demanding หรือ difficult job) ความต้องการลดค่าใช้จ่ายอัตราค่าจ้างภายในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ความ
ส�ำเร็จในการลดอัตราการเกิดของประชากร ๔๗๓ การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยในขณะทีจ่ ำ� นวนแรงงานใน
วัยท�ำงานมีเท่าเดิม การทีร่ ฐั มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนท�ำให้มคี วามต้องการใช้แรงงานในหลายภาคส่วนสูงขึน้ เช่น ภาค
การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูป ภาคบริการและการท่องเที่ยว ๔๗๔ เป็นต้น รวมถึงแรงงาน
ไทยหันไปประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ๔๗๕
แรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยสามารถจ�ำแนกตามลักษณะการเข้าเมืองได้เป็น ๒ กลุม่ คือ กลุม่ ทีเ่ ข้าเมือง
โดยถูกกฎหมาย และกลุ่มที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงาน
ในประเทศโดยถูกกฎหมายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีแนวโน้ม
ลดลงตามนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าว รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๕ ๔๗๖
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อ ๕ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ข้อ ๘ อนุสญั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอ่ สตรีในทุกรูปแบบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อ ๑๑ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาทีช่ นชาวไทยเคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
๔๗๒
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๔๗๓
จาก รายงานเรือ่ ง แรงงานต่างด้าว : ความส�ำคัญและการบริหารจัดการ, โดย ร.ต.อ.หญิง ปณิตา ศรศรี, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://training.p3.police.go.th/doc/non4.pdf
๔๗๔
จาก ร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงาน, โดยศรยุทธ เทียนสี, สืบค้นจาก http://thaipost.net/?q=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0
%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A
B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
๔๗๕
จาก สืบค้นจาก http://www.smethailandclub.com/knowledges-view.php?id=184
๔๗๖
จาก สถิตแิ รงงานข้ามชาติ, โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/article_attach/18712/20429.pdf
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
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แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานในประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘
แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
รวม

คน
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑,๗๕๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๐

พ.ศ.

ที่มา: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้ เมื่อจ�ำแนกตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๕๘ จะพบข้อมูล
ของ ๕ ล�ำดับ ของกลุ่มที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รายละเอียดตามตารางที่ ๑๑
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มีขอ้ มูลจากรายงานวิจยั ทีไ่ ด้ระบุถงึ ปัญหาของแรงงานข้ามชาติในประเทศทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้ (๑) การจดทะเบียนและการขอรับใบอนุญาตท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ
ไม่ทั่วถึงและไม่เข้าถึงแรงงานข้ามชาติ (๒) การพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติ
ไม่เข้าถึงแรงงานข้ามชาติและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง (๓) การจดทะเบียนและการพิสจู น์สญ
ั ชาติ
ของผู้ติดตามไม่ทั่วถึงและไม่เข้าถึง อีกทั้งมีข้อจ�ำกัดอยู่มาก (๔) มีการใช้แรงงานเด็ก
อย่างผิดกฎหมาย (๕) นโยบายการศึกษาถ้วนหน้าไม่เข้าถึงและไม่เหมาะสมส�ำหรับ
ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติที่เป็นเด็ก (๖) เกิดขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานฯ
และขบวนการนายหน้า (๗) ไม่ได้รับการเคารพสิทธิในการเลือกท�ำงานโดยเสรี (๘) พบสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยและ
การถูกลิดรอนสิทธิในเงินทดแทน (๙) ถูกลิดรอนสิทธิในสุขภาพ (๑๐) ถูกลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ๔๗๗
จาก รายงานการวิจยั เรือ่ ง นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สญั ชาติ แรงงานข้ามชาติและผูพ้ ลัดถิน่ ,
โดย คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สญั ชาติ แรงงานข้ามชาติและผูพ้ ลัดถิน่ สภาทนายความ, ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ.
๔๗๗
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ในเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูใ่ นบัญชีที่ ๒ (Tier 2 Watch List) ในรายงาน
การค้ามนุษย์ TIP Report (Trafficking in Persons Report) ซึง่ จัดท�ำโดย
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา แต่จากข้อมูลที่ว่ามีแรงงาน
ทั้งชาวไทย เมียนมา กัมพูชา และอินโดนีเซียตกเป็นเหยื่อของการใช้
แรงงานทาสและแรงงานผิดกฎหมายในภาคอุตสาหกรรมประมง อาทิ ต้อง
อยู่บนเรือกลางทะเลนานหลายปีโดยได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ถูก
บังคับให้ทำ� งานวันละ ๑๘ - ๒๐ ชัว่ โมงเป็นเวลา ๗ วันต่อสัปดาห์ ถูกข่มขู่
ทุบตีเพื่อให้ท�ำงาน ท�ำให้ในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยถูกลดอันดับลงอยู่ในบัญชีที่ ๓ สถานการณ์เลวร้าย (Tier 3) อย่างไรก็ดี
ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลือ่ นอันดับจากบัญชีท่ี ๓ เป็นบัญชีท่ี ๒ (Tier 2 Watch List) หลังจากทีไ่ ทยถูกจัดอยูใ่ น
Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดเป็นเวลา ๒ ปีติดต่อกัน โดยระบุว่า รัฐบาลไทยได้ด�ำเนินความพยายามอย่างมีนัยส�ำคัญในการ
ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาการท�ำรายงานจัดอันดับ โดยให้ความส�ำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย การด�ำเนินคดีกับ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง การคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์และประชากรกลุม่ เสีย่ ง การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะในภาคประมง และความชัดเจนในประเด็นแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ การตรวจแรงงาน รวมทัง้
ความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในด้านการด�ำเนินคดี การคุม้ ครองช่วยเหลือ ด้านการป้องกัน อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงาน
นั้นยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่ำสุดอย่างครบถ้วน (รายละเอียดเนื้อหาอยู่ในบทที่ ๕ หัวข้อ ๕.๑ การค้ามนุษย์)
คณะกรรมการประจ�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้มีข้อสังเกตต่อ
รายงานการปฏิบัติงานฉบับที่ ๑ และ ๒ ของประเทศไทย ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (E/C.1.2/THA/CO/1 - 2) ในการประชุมครั้งที่ ๒๘ - ๓๐๔๗๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับรอง
รายงานในการประชุมสมัยที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ดังนี้ (๑) ช่องว่าง
ทางกฎหมายที่ท�ำให้แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งด้านกฎหมายและสังคม (๒) การใช้แรงงานบังคับโดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมประมง (๓) การปฏิบัติมิชอบและการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำงานนอกระบบและ
ผู้ที่ท�ำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๔) การที่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยยังคงไม่มีสิทธิก่อตั้งสหภาพแรงงาน ๔๗๙
ในส่วนของการด�ำเนินนโยบายของรัฐเกีย่ วกับแรงงานข้ามชาติ ในระยะตัง้ แต่ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๔ มีการเปลีย่ นแปลง
ในนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติมากกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยมีการผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติและมีมาตรการ
ในการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ และปรับ
เปลี่ยนสถานะลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการได้รับการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสามารถ
อยูแ่ ละท�ำงานในราชอาณาจักรได้เป็นการชัว่ คราว เพือ่ รอการส่งกลับและได้รบั การจัดท�ำทะเบียนประวัตริ าษฎรต่างด้าว ๔๘๐
และในช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ รัฐได้มีนโยบาย/มาตรการการดูแลแรงงานข้ามชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น เช่น การ
ตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เป็นต้น ทัง้ นี้ รัฐได้ออกกฎหมายส�ำคัญหลายฉบับเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติ เช่น พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ซึ่งเป็น
อนุสญ
ั ญาหลักอีกสามฉบับ ได้แก่ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัว ฉบับที่ ๙๘
ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ)
มูลนิธผิ สมผสานวัฒนธรรม (ออนไลน์), (๒๕๖๐). สืบค้นจาก https://voicefromthais.files.wordpress.com/2015/06/int_cescr_coc_tha_20933_thai-clear
พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัตใิ ห้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงาน หรือด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือทีป่ รึกษาได้ ท�ำได้แค่
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานซึง่ จะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันกับผูข้ อจดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเป็นลูกจ้างซึง่ ท�ำงานในกิจการประเภทเดียวกันกับผูข้ อจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
๔๘๐
รายงานการวิจัย เรื่อง นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ, เล่มเดิม.
๔๗๘
๔๗๙
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คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติมีข้อสังเกตต่อรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของไทย
ซึ่งรับรองในการประชุมครั้งที่ ๑๖๙๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยได้แสดงความเป็นห่วงกังวลด้านการคุ้มครองเด็ก
เคลือ่ นย้าย และเด็กทีเ่ ป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐาน โดยมีขอ้ กังวลต่อจ�ำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยทีม่ จี ำ� นวนมาก
และมีขอ้ เสนอแนะให้ดำ� เนินการประเมินความเสีย่ งต่อการส่งกลับของแรงงานและบุตร รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย
และนโยบายที่จ�ำเป็นเพื่อปกป้องเด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน การแสวงประโยชน์และสภาพการท�ำงานที่เป็นอันตราย

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ส�ำหรับผูต้ ดิ ตามแรงงานข้ามชาติในส่วนของเด็กข้ามชาตินนั้ มีขอ้ มูลจากงานวิจยั ได้ประมาณการตัวเลขจ�ำนวนเด็ก
ข้ามชาติในประเทศไทยว่า มีจำ� นวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ คน โดยสามารถจ�ำแนกตามลักษณะของการเดินทาง
เข้ามาในประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ (๑) กลุม่ เด็กข้ามชาติทเี่ ข้ามาเพือ่ เป็นแรงงาน (๒) กลุม่ ทีต่ ดิ ตามพ่อแม่ซงึ่ เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ (๓) กลุม่ เด็กข้ามชาติทเี่ กิดขณะทีพ่ อ่ แม่เข้ามาเป็นแรงงาน และ (๔) กลุม่ ทีเ่ ดินทางเข้ามาโดยผ่านขบวนการค้ามนุษย์ ๔๘๑

๖.๗.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ข้อมูลจากส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ระบุวา่ สถิตแิ รงงานข้ามชาติเมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตท�ำงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�ำนวน
๑,๒๙๐,๕๗๔ คน แบ่งเป็น (๑) แรงงานประเภทพิสูจน์สัญชาติ จ�ำนวน ๘๙๗,๘๒๘ คน ๔๘๒ โดยกิจการที่ได้รับอนุญาตท�ำงาน
มากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กิจการก่อสร้าง ๑๗๑,๔๕๑ คน การให้บริการต่าง ๆ ๑๒๓,๒๑๖ คน เกษตรและปศุสัตว์
๑๐๖,๔๑๑ คน และ (๒) แรงงานน�ำเข้าตาม MOU ๔๘๓ ซึ่งสามารถท�ำงานได้ใน ๒ ต�ำแหน่งงาน คือ งานกรรมกรและงาน
รับใช้ในบ้าน จ�ำนวน ๓๖๕,๗๘๕ คน โดยกิจการที่ได้รับอนุญาตท�ำงานมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ การให้บริการต่าง ๆ
บทที่
๙๒,๔๗๓ คน กิจการก่อสร้าง ๗๓,๖๒๔ คน กิจการต่อเนื่องการเกษตร ๔๔,๑๗๖ คน ตามล�ำดับ
๖
นอกจากนี้ ยังมีแรงงานข้ามชาติตามมาตรา ๑๔ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานบริเวณบุรษุ แดนในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
จ�ำนวน ๗,๗๕๗ คน ทั้งนี้ ไม่รวมยอดการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ แบบ One-Stop Service ทั่วประเทศและแรงงาน
ประเภทตลอดชีพ อนึง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำ� เนินการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติทถี่ อื บัตรอนุญาตท�ำงาน
ชัว่ คราวหรืออยูร่ ะหว่างการรอพิสจู น์สญ
ั ชาติซงึ่ ครบก�ำหนดเมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยลูกจ้างสามารถมารายงานตัวได้ดว้ ย
ตนเองหรือให้นายจ้างพามารายงานตัวจดทะเบียนได้ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อต่ออายุให้สามารถอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้เป็นระยะเวลา ๒ ปี ๔๘๔
ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมสิทธิและแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่ส�ำคัญ อาทิ
(๑) การออกพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๘๕ เพื่อให้มาตรฐาน
ในการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและ
สามารถรองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานอาเซียนต่อไป โดยสาระส�ำคัญครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของบริษทั จัดหางาน ก�ำหนด
ข้อปฏิบัติในการน�ำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ ได้ก�ำหนดให้บริษัทที่จ้าง
แรงงานต่างด้าวต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และการคุม้ ครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย เช่น
เดียวกับบริษัทจัดหางาน เพื่อแก้ปัญหาบริษัทจ้างแรงงานต่างด้าวในลักษณะแรงงานรับเหมาช่วง (sub-contract) ที่ไม่ได้รับ
สวัสดิการจากบริษัทที่ท�ำงานให้ ๔๘๖
๔๘๑
จาก องค์กรพัฒนาเอกชนชี้: วิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด่วน, โดย องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the
Children), สืบค้นจาก https://thailand.savethechildren.net
๔๘๒
หมายถึง แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองได้รับการผ่อนผันให้ท�ำงานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมติคณะ
รัฐมนตรี ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานการณ์เข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
๔๘๓
หมายถึง แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเภทต้นทาง
๔๘๔
จาก สถานการณ์แรงงานต่างด้าว, โดย นางสาวสุภัจฉรี เรืองสิทธิชัย http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/content/file_1474942517pdf
๔๘๕
พระราชกําหนดนีไ้ ม่ใช้บงั คับกับ (๑) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน (๒) การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
๔๘๖
จาก สืบค้นจาก https://www.isranews.org/2017-03-07-04-25-21/49250-labour15.html
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(๒) รัฐบาลได้ยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) จ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ ๔๘๗ และ (๒) อนุสัญญาว่าด้วย
แรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ ๔๘๘ โดยอนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นหนึง่ ในตราสาร
ทีส่ ำ� คัญของ ILO ทีก่ ำ� หนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของการท�ำงานและความเป็นอยู่
ของคนท�ำงานบนเรือทีช่ กั ธงประเทศสมาชิกทีเ่ ป็นภาคี และมีความเชือ่ มโยง
กับอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
(๓) การเตรียมร่างกฎหมายรองรับที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘
ว่าด้วยการท�ำงานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ และฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการต่อต้านแรงงานบังคับ
(๔) การจัดท�ำโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) เพื่อป้องกันและลดทอนรูปแบบการใช้
แรงงานทีไ่ ม่อาจยอมรับได้ในธุรกิจภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล โดยมีกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ ได้แก่ แรงงาน
หญิงและบุรุษ และเด็กที่ท�ำงานในภาคประมงและอาหารทะเล และบริษัทในภาคธุรกิจห่วงโซ่อาหาร ๔๘๙
(๕) การจัดท�ำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการแก้ไขปัญหารูปแบบการท�ำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล (Combatting Unacceptable Forms of Work in the Thai
Fishing and Seafood Industry) เพื่อปกป้องและลดการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และรูปแบบการท�ำงานที่ไม่เป็นที่
ยอมรับ รวมทั้งเพื่อขจัดการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน โดยเฉพาะจากแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล
(๖) การจัดท�ำเอกสารเกีย่ วกับแนวปฏิบตั อิ าเซียนส�ำหรับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน (ASEAN Guidelines
for Corporate Social Responsibility (CSR) on Labour) ๔๙๐ ซึง่ เป็นเอกสารทีก่ ำ� หนดแนวปฏิบตั ดิ า้ น CSR ส�ำหรับภาคธุรกิจ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนตามความสมัครใจภายใต้กฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนั้น ๆ โดยมีประเด็นข้อก�ำหนด
ได้แก่ แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก การจ้างงานและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
สภาพการท�ำงานและการด�ำรงชีวิต อุตสาหกรรมสัมพันธ์ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๗) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้จัดตั้ง “ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง”
ส�ำหรับแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จ�ำนวน ๓ จังหวัด ๔๙๑ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
และเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้
ความช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอแนะจากการประชุมทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ๔๙๒ รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
จากประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ (๑) การด�ำเนินการปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง
และอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง (๒) การพยายามปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ (๓) การขยายการเข้าถึง
สิทธิในการรักษาพยาบาล การประกันสังคม และค่าแรงขัน้ ต�ำ่ และเสริมสร้างความปลอดภัย (๔) การพยายามเสริมสร้างนโยบาย
และมาตรการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้โยกย้าย
๔๘๗
จาก อนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๑๖ ทีไ่ ทยให้สตั ยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไปนับจากวันทีใ่ ห้สตั ยาบัน คือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐,
สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/news/119/
๔๘๘
จาก อนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๑๗ ทีไ่ ทยให้สตั ยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไปนับจากวันทีใ่ ห้สตั ยาบัน คือในวันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐,
สืบค้นจาก http://www.thaiembassy.org/hague/contents/files/news-20160614-172856-841217.pdf
๔๘๙
ครอบคลุม ๒๒ จังหวัดชายฝั่งทะเลในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นจังหวัดพังงา ภูเก็ต ปัตตานี สงขลา ระนอง ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร ระยอง และชลบุรี
กิจกรรมบางส่วนในประเทศเมียนมา กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะเวลาในการด�ำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔๙๐
เอกสารดังกล่าวได้รับการรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔๙๑
(๑) ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง ต�ำบลแม่สอด จังหวัดตาก (๒) ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง ณ ศูนย์การค้าตลาดอินโดจีน อ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๓) ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
๔๙๒
เป็นกลไกหนึง่ ทีค่ ณะมนตรีแห่งสหประชาชาติใช้ในการตรวจสอบและทบทวน/ประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก ประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกจึงจะต้องด�ำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตามข้อเสนอแนะของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ได้จากการท�ำ UPR
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ถิ่นฐาน (๕) ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากการกดขี่และการแสวงหาประโยชน์ (๖) ทบทวนกฎหมายด้าน
แรงงานและการโยกย้ายถิน่ ฐาน เพือ่ รองรับอุปสงค์แรงงานราคาถูก และทักษะต�ำ่ หรือกึง่ มีทกั ษะ และเพือ่ จัดให้มที างเลือกของ
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย อีกทั้งได้ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจ (Pledge) ต่อที่ประชุม UPR ในการที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง และจะศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าเป็น
ภาคีอนุสญั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกครอบครัว อย่างไรก็ดี พบว่า มีปญั หาแรงงานข้ามชาติ
มีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาในปีที่ผ่านมาและยังเป็นปัญหาต่อเนื่องในปี ๒๕๕๙ โดยมีสถานการณ์ปัญหาที่ส�ำคัญ ดังนี้
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

(๑) สภาพการท�ำงาน

มีขอ้ มูลจากสือ่ ต่างประเทศรายงานว่า มีการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมส่งออกเนือ้ ไก่ โดยมีแรงงานชาวเมียนมา
ต้องท�ำงานในฟาร์มไก่แห่งหนึ่งยาวนานถึง ๒๒ ชั่วโมงต่อวัน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ย�่ำแย่ ไม่ถูกสุขลักษณะ และถูกยึด
หนังสือเดินทาง (passport) ท�ำให้ไม่สามารถหลบหนีหรือมีข้อเรียกร้องใดต่อนายจ้างได้ ๔๙๓ โดยในเรื่องนี้แรงงานเมียนมา
จ�ำนวน ๑๔ ราย โดยเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า แรงงานดังกล่าว
ต้องท�ำงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกาและถูกบังคับให้ท�ำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๐๕.๐๐
นาฬิกา และไม่มวี นั หยุดประจ�ำสัปดาห์ อีกทัง้ ยังไม่จดั ให้มวี นั หยุดพักผ่อนประจ�ำปี และได้คา่ จ้างรายวันเพียงวันละ ๒๓๐ บาท
นอกจากนี้ ยังถูกจ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทางโดยสามารถออกจากฟาร์มได้เพียงสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง รวมทั้งถูกยึดเอกสาร
ประจ�ำตัวไว้ ซึง่ กสม. ได้ดำ� เนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า ผูป้ ระกอบกิจการฟาร์มไก่มไิ ด้ละเมิด
สิทธิมนุษยชนเข้าข่ายใช้แรงงานทาส หรือกักขังหน่วงเหนี่ยว แต่เป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน ในประเด็นการหักค่าใช้จ่าย
ออกจากค่าจ้าง ซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๗๖ และกรณีการก�ำหนดวันหยุดซึ่งขัดต่อมาตรา ๒๘
่
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย กสม. ได้มีมาตรการการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย บทที
๖
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงานควรเร่งจัดท�ำแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้
ปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายตามหลักการสิทธิมนุษยชน คณะรัฐมนตรีควรเร่งน�ำหลักการชี้แนะเรื่อง
สิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา (Guiding Principles
on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights: UNGP)
มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ๔๙๔

(๒) ระบบประกันสังคมและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ในปี ๒๕๕๙ พบว่า แรงงานข้ามชาติยงั ประสบปัญหาในการเข้าถึงและ
ใช้สทิ ธิจากระบบประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพคล้ายคลึงกับปีทผี่ า่ นมา
เช่น อุปสรรคด้านภาษา นายจ้างบางรายไม่ด�ำเนินการให้แรงงานข้ามชาติ
เข้าสู่ระบบทะเบียนประกันสังคม หรือไม่น�ำส่งเงินสมทบ หรือส่งไม่ต่อเนื่อง
การปฏิเสธการขายบัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาลจ�ำนวนมากให้แก่
แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลที่จ�ำหน่ายบัตร
ประกันสุขภาพมีจำ� นวนน้อยและอยูไ่ กลจากพืน้ ทีท่ แี่ รงงานท�ำงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานในบ้านยังไม่สามารถเข้าถึง
กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากการท�ำงานได้ เนื่องจากอุปสรรคจากการนิยามค�ำว่า “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมิได้รวมถึงลูกจ้างซึ่งท�ำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
อนึง่ มีประเด็นการฟ้องร้องของแรงงานชาวเมียนมาในประเด็นเรือ่ งเข้าถึงสิทธิในกองทุนเงินทดแทน ซึง่ มีการก�ำหนด
เงือ่ นไขให้แรงงานข้ามชาติทปี่ ระสบอันตรายจากการท�ำงานเข้าถึงเงินทดแทนได้นนั้ จะต้องมีสถานะการเข้าเมือง เอกสารแสดงตน
๔๙๓
๔๙๔

จาก สื่ออังกฤษแฉฟาร์มไก่ไทยใช้แรงงานทาส, โดย พรรณิการ์ วานิช, ๒๕๕๙, สืบค้นจาก http://news.voicetv.co.th/thailand/395652.html
รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
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และใบอนุญาตท�ำงาน หากลูกจ้างไม่มเี อกสารตามเงือ่ นไข ส�ำนักงานประกันสังคมจะออกค�ำสัง่ ให้นายจ้างเป็นผูร้ บั ผิดชอบเอง
ซึง่ อาจมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ แรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงเงินทดแทนจากกองทุนทีแ่ ตกต่างจากแรงงานไทย ๔๙๕
(๓) การจัดตั้งสหภาพและการนัดหยุดงาน

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและ
การร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ จึงท�ำให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถจัดตั้งและเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัตใิ ห้ผทู้ มี่ สี ญ
ั ชาติไทยเท่านัน้ ทีส่ ามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงาน ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาได้
๖.๗.๔ การประเมินสถานการณ์

จากการติดตามสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติเห็นว่า รัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติมากขึ้น โดยรัฐได้มีนโยบาย/มาตรการ/
กฎหมายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
มาตรการในการป้องกันการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ต้นทางและการแก้ไขปัญหา
แรงงานในอุตสาหกรรมประมง เช่น การออกพระราชก�ำหนดการน�ำคน
ต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดท�ำโครงการ
สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) การจัดท�ำโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหารูปแบบ
การท�ำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล นอกจากนี้ รัฐยังมีความพยายาม
ยิง่ ขึน้ ในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อเรือ่ งสิทธิแรงงานดังจะเห็นได้จากการจัดท�ำเอกสารเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ
อาเซียนส�ำหรับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน (ASEAN Guidelines for Corporate Social Responsibility (CSR)
on Labour)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังไม่เห็น
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๙ เช่น การด�ำเนินการในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกจ้างเหมาค่าแรงในบางประเภทงาน เช่น
งานก่อสร้าง งานบ้าน เป็นต้น รัฐบาลจึงควรพิจารณาด�ำเนินมาตรการเพิม่ เติมเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ แรงงานข้ามชาติทมี่ าท�ำงานใน
ประเทศไทยจะได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคี
รวมทั้ง แสวงหาความร่วมมือกับภาคธุร กิจเพื่อส่งเสริ ม ให้ ภาคธุ ร กิ จด� ำ เนิ นกิ จการที่ เ คารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอั นเป็ น การ
ป้องกันปัญหาสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น

๖.๘ สตรี
๖.๘.๑ หลักการสิทธิมนุษยชน
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่างรับรองในประเด็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ (gender
equality) โดยทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
ใบแจ้งข่าว เรื่อง แรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่ายื่นฟ้องส�ำนักงานประกันสังคม กรณีปฏิเสธแรงงานข้ามชาติเข้าถึงเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และค�ำสั่ง
ส�ำนักงานประกันสังคมขัดต่ออนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๙, มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เผยแพร่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔๙๕
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ส�ำหรับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women: CEDAW) ได้ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
และประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอ
ภาคกัน โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีส�ำคัญที่จะต้องก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเท่า
เทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เอื้อต่อ
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากสตรี ประกันความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวิต ทั้งในระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่าเทียมกันในกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา การได้รบั โอกาสในการจ้างงานทีเ่ ท่าเทียมกัน การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานทีท่ ำ� งาน
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การประกันความเป็นอิสระด้านการเงินและความมั่นคง ด้านสังคม และ
การให้ความส�ำคัญแก่สตรีในชนบท ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายครอบครัว
ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) ต่างประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรีและบุรุษ
และห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CEDAW โดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่
่
๘ กันยายน ๒๕๒๘ โดยขณะเข้าเป็นภาคีได้ตั้งข้อสงวนต่อข้อบทต่าง ๆ จ�ำนวน ๗ ข้อ๔๙๖ ปัจจุบันคงเหลือข้อสงวน ๑ ข้อ คือ บทที
๖
ข้อ ๒๙ การตีความ และการระงับข้อพิพาท นอกจากสนธิสัญญาหลักแล้ว ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to the Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women: OP-CEDAW) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการยอมรับอ�ำนาจของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา
ในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีทมี่ กี ารละเมิดพันธกรณีทปี่ รากฏในอนุสญ
ั ญาและเกีย่ วข้องกับรัฐภาคี โดยผูร้ อ้ งเรียน
อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในนามของผู้ถูกละเมิด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รบั รองความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรษุ และการห้ามการ
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ และในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมา เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ก็ได้รบั รองความเสมอภาคและสิทธิทเี่ ท่าเทียมกันระหว่างสตรีและบุรษุ โดยการห้ามการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความ
แตกต่างใด ๆ รวมถึงความแตกต่างทางเพศ ซึง่ หลักการดังกล่าวได้ถกู รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับลงประชามติ) เช่นเดียวกัน
๖.๘.๒ สถานการณ์ทั่วไป
คณะกรรมการการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี มี ข ้ อ สั ง เกตโดยสรุ ป (Concluding Observation)
ภายหลั ง การเสนอรายงานของประเทศไทย ๔๙๗ ฉบั บ ที่ ๔ - ๕ เมื่ อ เดื อ นมกราคม ๒๕๔๙ หลายประเด็ น อาทิ
๔๙๖
ข้อสงวนต่อข้อบทต่าง ๆ จ�ำนวน ๗ ข้อ คือ ข้อ ๗ ความเสมอภาคทางการเมืองและต�ำแหน่งราชการ ข้อ ๙ วรรค ๒ การถือสัญชาติของบุตร ข้อ ๑๐ ความเสมอภาคในด้าน
การศึกษา ข้อ ๑๑ วรรค ๑ (b) โอกาสในการทีจ่ ะได้รบั การจ้างงานชนิดเดียวกัน ข้อ ๑๕ วรรค ๓ การท�ำสัญญาของสตรี ข้อ ๑๖ ความเสมอภาคในด้านครอบครัวและการสมรส ข้อ ๒๙ การ
ระงับการตีความการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
๔๙๗
รัฐภาคีของอนุสญั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบมีพนั ธกรณีระหว่างประเทศทีต่ อ้ งเสนอรายงานของรัฐภาคีตอ่ คณะกรรมการประจ�ำอนุสญั ญา เพือ่
รายงานถึงผลการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงมาตรการทัง้ ด้านนิตบิ ญั ญัติ ตุลาการ รวมถึงด้านบริหารภายในประเทศของตน เพือ่ ให้มผี ลต่อบทบัญญัตขิ องอนุสญั ญาฉบับนี้ โดยจะต้องเสนอรายงาน
ฉบับแรกภายในปีแรก นับจากวันทีอ่ นุสญั ญามีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้ คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีได้มขี อ้ เสนอแนะเรือ่ งการรายงานโดยรัฐภาคีไว้วา่ รายงานฉบับแรกซึง่ ต้องจัดท�ำส่ง
ตามมาตรา ๑๘ ของอนุสญั ญานัน้ ควรครอบคลุมสถานการณ์นบั ถึงวันทีส่ ง่ รายงาน หลังจากนัน้ ควรมีการส่งรายงานฉบับต่อไปอย่างน้อยทุก ๆ ๔ ปี หลังจากทีค่ รบก�ำหนดส่งรายงานฉบับแรก
และควรกล่าวถึงอุปสรรคในการปฏิบตั ติ ามอนุสญั ญาอย่างเต็มรูปแบบ รวมทัง้ มาตรการในการแก้ไขอุปสรรคเหล่านัน้ ประเทศไทยได้เสนอรายงานการอนุวตั อิ นุสญั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบฉบับแรก (CEDAW/C/5/Add.51) เมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๓๐ รายงานที่ ๒ - ๓ (ฉบับรวม) (CEDAW/C/THA/2-3) ส่งเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานฉบับที่
๔ – ๕ (ฉบับรวม) (CEDAW/C/THA/4-5) ส่งเมือ่ ปี ๒๕๔๖ และฉบับล่าสุดของการส่งรายงานของประเทศไทย คือ รายงาน ฉบับที่ ๖ - ๗ (CEDAW/C/THA/6-7) ส่งเมือ่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
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บุรุษ-สตรี โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ (ข้อ ๓) ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี และการไม่สามารถน�ำตัว
ผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้ โดยการให้ความส�ำคัญกับการประนีประนอมและ
การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวมักส่งผลให้สตรีไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
(ข้อ ๖) ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในสังคมตามความเชื่อเดิมที่เห็นว่า
สตรีควรมีบทบาทในเรือ่ งครอบครัวเป็นหลักท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
โอกาสในการท�ำงาน การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและในกิจการสาธารณะของ
สตรี (ข้อ ๕ ข้อ ๗ และ ข้อ ๑๑) ปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์
จากสตรีและเด็กหญิง และปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวทางเพศ (sex tourism)
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุรวมถึงการท�ำให้สตรีมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้น การดูแลฟื้นฟูสตรีและเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้
สามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้ การปราบปรามการค้ามนุษย์และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางเพศ (ข้อ ๖) ปัญหาการที่
สตรีมสี ว่ นร่วมทางการเมืองและกิจการสาธารณะของประเทศในระดับทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาผูแ้ ทนราษฎร
วุฒิสภา องค์กรการปกครองในระดับท้องถิ่นและในระดับระหว่างประเทศ (ข้อ ๗) สตรีที่อาศัยในชนบทและสตรีชาวเขา
มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสุขอนามัย การศึกษา การได้รับอาหารตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียงและ
การท�ำงานที่มีรายได้ (ข้อ ๑๔) สตรีมุสลิมในภาคใต้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาสวัสดิการสังคมการดูแลสุขภาพและโอกาส
ทางเศรษฐกิจรวมถึงการที่ต้องแต่งงานเมื่ออายุยังน้อยตามขนบธรรมเนียมและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ท�ำให้ปัญหา
ดังกล่าวมีความรุนแรงขึ้น (ข้อ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และข้อ ๑๖) ความซับซ้อนของกระบวนการให้สัญชาติแก่ชาวเขาซึ่ง
มีผลกระทบต่อสตรีชาวเขาหรือปัญหาการไร้สถานะทางกฎหมายของสตรีที่เป็นผู้ลี้ภัย (ข้อ ๓ และข้อ ๙) ปัญหาการท�ำแท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย การที่สตรีต้องรับภาระในเรื่องการวางแผนครอบครัวเป็นหลัก ดังเห็นได้จากการใช้ถุงยางอนามัยและ
การท�ำหมันในเพศชายมีอัตราค่อนข้างต�่ำหรือการขาดแผนงานในการให้ความรู้ทั้งบุรุษและหญิงรวมทั้งวัยรุ่นเพื่อให้มี
พฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัย (ข้อ ๑๒) ปัญหาการติดเชือ้ HIV/AIDS ทีส่ งู ในสตรีทขี่ ายบริการทางเพศ (ข้อ ๑๒) การจัดระบบ
การเก็บข้อมูลที่มีการแยกข้อมูลตามเพศเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกิดขึ้นภายหลังการเสนอรายงานเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ อาทิ ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ภาคประชาสังคม
มี ข ้ อ ความกั ง วลเรื่ อ ง ข้ อ ยกเว้ น ที่ ว ่ า การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนาหรื อ เพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศไม่ ถื อ เป็ น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีจากการเสนอ
รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal
Periodic Review (UPR) รอบที่ ๑ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลายประการ เช่น ประเด็น
การปรับปรุงกฎหมายสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ในเรื่อง (๑๔) ทบทวน
“พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และยกเลิกข้อยกเว้นต่าง ๆ
ในกฎหมายดังกล่าวซึง่ เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (๑๕)
เร่งรัดการยกร่างและรับรองพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
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ในการเสนอรายงานฯ รอบที่ ๒ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้รบั ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วกับสิทธิสตรี หลายประการ
อาทิ เสริมสร้างศักยภาพของสตรีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในทุกภาคส่วน (ข้อ ๖๒ ลาว) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ ๖๔ แอฟริกาใต้) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ
เท่าเทียมกันผ่านการเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของสตรีใน
ชนบท (ข้อ ๖๕ ญีป่ นุ่ ) ป้องกันการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกกรณี โดยไม่คำ� นึงถึงเหตุเช่นใด ๆ เช่น ความเชือ่ ในศาสนาและความมัน่ คง
ของชาติ (ข้อ ๖๖ สเปน) รับรองนโยบายและโครงการที่ตอบสนองต่อบทบาททางเพศและก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของสตรีตอ่ ไป (ข้อ ๖๘ มาเลเซีย) ปรับปรุงการศึกษาและสวัสดิการสังคมส�ำหรับกลุม่ เปราะบาง
ซึ่งรวมถึงผู้ที่อยู่ในเขตชนบท ชนกลุ่มน้อย สตรี ผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย (ข้อ ๗๐ ญี่ปุ่น) ก�ำหนดนโยบายและกรอบทางกฎหมาย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบตั แิ ละการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวเพือ่ รับรองว่าเหยือ่ ความรุนแรงทีเ่ ป็นสตรีได้รบั การสนับสนุนอย่างเหมาะสมและผูก้ ระท�ำความผิดจะถูกน�ำเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๘๒ อิตาลี) เป็นต้น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ ๖๕,๗๒๙,๐๙๘ คน จ�ำแนกเป็นบุรุษ จ�ำนวน
๓๒,๒๘๐,๘๘๖ คน สตรี จ�ำนวน ๓๓,๔๔๘,๒๑๒ คน๔๙๘ ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์สตรี ปี ๒๕๕๘ แสดงสถิติ
สตรีและบุรุษที่ส�ำคัญ ๑๒ เรื่อง คือ (๑) คนยากจน บุรุษ ๔.๒๑ ล้านคน สตรี ๔.๒๐ ล้านคน (๒) ผู้สูงอายุ บุรุษ ๔.๐ ล้านคน
สตรี ๕.๑ ล้านคน (๓) ผู้พิการ บุรุษ ๘.๙ แสนคน สตรี ๗.๕ แสนคน (๔) เด็กและเยาวชน บุรุษ ๑๐.๘ ล้านคน สตรี ๑๐.๓
ล้านคน (๕) ผู้อยู่ในเขตชนบท บุรุษ ๑๔.๙ ล้านคน สตรี ๑๐.๕๔ ล้านคน (๖) ผู้ด้อยโอกาสบุรุษ ๔.๙ หมื่นคน สตรี ๖.๔๐
หมื่นคน (๗) ชาติพันธุ์ บุรุษ ๓.๕ แสนคน สตรี ๓.๔ แสนคน (๘) ความรุนแรงในครอบครัว จ�ำแนกเป็นผู้กระท�ำ เป็นบุรุษ
๙๕๖ คน สตรี ๑๒๖ คน ผู้ถูกกระท�ำ เป็นบุรุษ ๑๐๕ คน สตรี ๙๙๖ คน (๙) คนผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน บุรุษ ๒๑.๑ ล้านคน
สตรี ๑๗.๗ ล้านคน อยู่นอกก�ำลังแรงงาน บุรุษ ๕.๕ ล้านคน สตรี ๑๐.๖ ล้านคน (๑๐) สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา แบ่งเป็นสูบบุหรี่
บุรุษ ๑๐.๗ ล้านคน สตรี ๐.๖ ล้านคน (๑๑) ดื่มสุรา บุรุษ ๑๔.๐ ล้านคน สตรี ๓.๗ ล้านคน (๑๒) โรคเรื้อรังหรือโรคประจ�ำตัว
บุรุษ ๔.๘ ล้านคน สตรี ๖.๗ ล้านคน๔๙๙
ประเทศไทยมีการจัดท�ำแผนพัฒนาสตรีหลายฉบับ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยปัจจุบนั ใช้แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประเทศไทย
มีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�ำเนินงานด้านสตรี
ประเทศไทยได้ออกกฎหมายและแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายหลายฉบับเกีย่ วกับครอบครัว การเรียกค่าทดแทนผูท้ ลี่ ะเมิด
คู่หมั้นผู้อื่น และการฟ้องหย่า ที่น�ำไปสู่การถอนข้อสงวนข้อ ๑๖ ของอนุสัญญา CEDAW รวมทั้งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
๔๙๘
จาก จ�ำนวนประชากรในประเทศไทยปี ๒๕๕๙ อัพเดทล่าสุด (พร้อมข้อมูลจ�ำนวนจังหวัด,อ�ำเภอ,หมูบ่ า้ น). สืบค้นจาก http://www.zcooby.com/2559-thailandinformation-number-statistics/
๔๙๙
จาก รายงานสถานการณ์สตรี ๒๕๕๘ “๒ ทศวรรษปฏิญญาปักกิง่ ฯ: เสริมพลังสตรีสร้างพลังสังคม (หน้า ๑๕), โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์,
๒๕๕๘, กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

ประเด็นการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (๕๗) รับรองและด�ำเนินการมาตรการพิเศษชั่วคราว เพื่อเร่งบรรลุ
ความเสมอภาคในทางปฏิบตั ริ ะหว่างสตรีกบั บุรษุ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีสว่ นร่วมของสตรีในการตัดสินใจและ
การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ (๖๐) ด�ำเนินมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิม
ที่เปิดโอกาสต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรี (๖๒) เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน ลงโทษ และขจัดการใช้ความ
รุนแรงต่อสตรีทกุ รูปแบบ (๖๓) ด�ำเนินมาตรการเพือ่ คุม้ ครองสตรีและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี (๖๔) ด�ำเนินงาน
ความพยายามเพื่อประกันความเท่าเทียมทางเพศและขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นต้น

บทที่

๖

ดังนี้ (๑) ให้บรุ ษุ และสตรีมสี ทิ ธิเสมอภาคกันในการเลือกใช้นามสกุลหลังสมรส ๕๐๐ (๒) ให้ผสู้ ตรีทสี่ มรสหรือหย่าร้างแล้วเลือก
ใช้ “นาง” หรือ “นางสาว”ได้ตามความสมัครใจ ๕๐๑ (๓) ให้สิทธิสตรีและบุรุษเสมอภาคกันในการเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่น
ทีร่ ว่ มประเวณี ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา หรือพยายามข่มขืนกระท�ำช�ำเราคูห่ มัน้ ของตน รวมทัง้ ในการฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทน
กรณีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ ๕๐๒ ๔) ให้การข่มขืนกระท�ำ
ช�ำเราบุคคลอื่น รวมถึงภรรยาเป็นความผิดและบัญญัติค�ำนิยามของการข่มขืนกระท�ำช�ำเรากว้างขวางขึ้น ๕๐๓
ประเทศไทยยังมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีใน
กระบวนการยุติธรรม โดยให้ทุเลาโทษจ�ำคุกแก่จ�ำเลยที่มีครรภ์หรือคลอดบุตรยังไม่ถึง ๓ ปี ให้นักโทษสตรีต้องประหารที่มี
ครรภ์รอการประหารมีก�ำหนด ๓ ปี นับแต่คลอดบุตรและลดโทษเหลือจ�ำคุกตลอดชีวิตเพื่อให้เลี้ยงดูบุตรได้ ๕๐๔ นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิสตรีทสี่ ำ� คัญ อาทิ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๘.๓ สถานการณ์ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๕๙ เป็นปีสิ้นสุดของแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙) ของประเทศไทย และมีการด�ำเนินการจัดท�ำร่างแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อีกทั้งปี ๒๕๕๙ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่ผ่านประชามติ
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ๕๐๕ โดยมีบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาคและสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชาย๕๐๖
ทั้งนี้ ปี ๒๕๕๙ สถานการณ์สิทธิของสตรีของประเทศไทยในประเด็นส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Equality) จากรายงาน The Global Gender Gap Report 2016
แสดงดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงสถานการณ์ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย โดยประมวลผลจากข้อมูลหลัก ๔ ด้าน คือ โอกาส
ในการส�ำเร็จการศึกษา (Education) โอกาสและส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ (Economy) อ�ำนาจทางการเมือง (Politics )
มิตดิ า้ นสุขภาพและการด�ำรงชีวติ (Health) และประเมินความก้าวหน้า/ถดถอย โดยเปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในปีปจั จุบนั คือ
ปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๔๙ (ระยะเวลา ๑๐ ปี) แผนภาพที่ ๕
แผนภาพที่ ๕ ภาพรวมความเท่าเทียมทางเพศของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ เปรียบเทียบ ปี ๒๕๔๙

๒๒

๗๔

๑

โอกาสในการสําเร็จการศึกษา

โอกาสและสวนรวมทางเศรษฐกิจ

อยูในลําดับที่ ๗๔ ลดลงจากลําดับที่ ๗๒

อยูในลําดับที่ ๒๒ ลดลงจากลําดับที่ ๑๓

๑๓๑
อํานาจทางการเมือง

มิติดานสุขภาพและการดํารงชีวิต

อยูในลําดับที่ ๑๓๑ ลดลงจากลําดับที่ ๘๙

อยูในลําดับที่ ๑

ที่มา: The MOMENTUM. “สภาเศรษฐกิจโลกเผย คะแนนความเท่าเทียมทางเพศของไทยอยู่ที่อันดับ ๗๑ ตกจากอันดับ ๔๐ ในปี ๒๐๐๖”.
ค้นเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐. จาก http://themomentum.co/successful-datalab-wef-world-gender-equality
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติค�ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๐๒
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๔๕ - ๑๔๔๖ มาตรา ๑๕๑๖ และ ๑๕๒๓ ตามล�ำดับ
๕๐๓
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๖ วรรค ๑ และ ๒ ตามล�ำดับ
๕๐๔
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ และฉบับที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙
๕๐๕
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๕๐๖
หมวด ๓ มาตรา ๒๗
๕๐๐
๕๐๑

รายงานผลการประเมินสถานการณ์

234

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

ความรุนแรงต่อสตรี (Violence against women) ประเทศไทยได้มีการจัดท�ำรายงานเพื่อแสดงสถิติข้อมูล
เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี๕๐๗ พบว่าในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ๖,๖๔๑
เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นการท�ำร้ายร่างกาย การดุด่า ดูถูก การหยาบคาย ตะคอก ประจาน ขู่บังคับ การละเลย ทอดทิ้ง และ
การข่มขืน โดยผู้ถูกกระท�ำส่วนใหญ่เป็นสตรี อย่างไรก็ตาม ยังมีเด็กและสตรีอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่เข้าไป
แจ้งความด�ำเนินคดีหรือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเกิดความรู้สึกอับอายและไม่ต้องการให้ความ
สัมพันธ์ในครอบครัวมีปัญหา รายละเอียดตามตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒

จ�ำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ำความรุนแรงและเข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้

ปี

เด็กที่ถูกกระทำ�
ความรุนแรง (ราย)

สตรีที่ถูกกระทำ�
ความรุนแรง (ราย)

รวมเด็กและสตรีที่ถูกกระทำ�
ความรุนแรง (ราย)

เฉลี่ยการถูกทำ�ร้าย

๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
รวม

๙,๕๙๘
๑๓,๐๓๖
๑๒,๓๕๙
๑๓,๑๖๐
๑๑,๔๙๒
๙,๗๐๓
๑๙,๒๒๙
๖,๓๓๓
๑๐,๗๑๒
๑๐๕,๖๒๒

๙,๔๖๙
๑๓,๕๙๕
๑๑,๑๔๐
๑๒,๕๕๔
๑๑,๐๗๔
๑๐,๘๖๙
๑๒,๖๓๗
๗,๖๖๖
๑๓,๒๖๕
๑๐๒,๒๖๙

๑๙,๐๖๗
๒๖,๖๓๑
๒๓,๔๙๙
๒๕,๗๑๔
๒๒,๕๖๖
๒๐,๕๗๒
๓๑,๘๖๖
๑๓,๙๙๙
๒๓,๙๗๗
๒๐๗,๘๙๑

๕๒ ราย/วัน
๗๓ ราย/วัน
๖๔ ราย/วัน
๗๐ ราย/วัน
๖๒ ราย/วัน
๕๖ ราย/วัน
๘๗ ราย/วัน
๓๘ ราย/วัน
๖๖ ราย/วัน
๕๖๙ ราย/วัน

หมายเหตุ : เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีการใช้โปรแกรม OSCC Application ควบคู่ ท�ำให้สถิติมีความคลาดเคลื่อนและมีจ�ำนวนตัวเลขต�่ำกว่าปกติ
ที่มา: ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตัง้ แต่ปี
๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ มีสตรีทถี่ กู กระท�ำความรุนแรงและเข้ามารับบริการ
ทีศ่ นู ย์พงึ่ ได้ทงั้ สิน้ ๑๐๒,๒๖๙ ราย สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากสัมพันธภาพ
ในครอบครัว การนอกใจ การหึงหวง การทะเลาะวิวาท ผูก้ ระท�ำเป็น
คูส่ มรสมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ แฟน และในปี ๒๕๕๙ มีผมู้ ารับบริการ
เป็นเพศหญิง จ�ำนวน ๑๘,๙๑๙ ราย เพศชาย ๑,๐๗๙ ราย และ
เพศทางเลือก ๒๐ ราย เฉลีย่ มีผถู้ กู ท�ำร้าย ๕๕ ราย/วัน ปัจจัยส่วนใหญ่
มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ การนอกใจ การทะเลาะ
มาตรา ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีแสดงจ�ำนวนคดีการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว จ�ำนวนค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ และจ�ำนวนการละเมิดค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาล และจ�ำนวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้ง
๕๐๗
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ

จากรายงานดัชนีความเสมอภาคทางเพศของโลก สรุปได้วา่ ความสามารถของประเทศไทยในการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ระหว่างหญิงชายอยู่ในล�ำดับที่ ๗๑ จากทั้งหมด ๑๔๔ ประเทศ ลดลงจากอันดับที่ ๔๐ เมื่อปี ๒๕๔๙ ส�ำหรับการจัดล�ำดับ
ของประเทศไทยของค่าดัชนียอ่ ยในแต่ละด้าน คือ มิตดิ า้ นสุขภาพและการด�ำรงชีวติ (Health) อยูใ่ นล�ำดับที่ ๑ ส่วนด้านโอกาส
และส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ (Economy) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�ำดับที่ ๒๒ ลดลงจากล�ำดับที่ ๑๓ เมื่อปี ๒๕๔๙
ด้านโอกาสในการส�ำเร็จการศึกษา (Education) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�ำดับที่ ๗๔ ลดลงจากล�ำดับที่ ๗๒ เมื่อปี ๒๕๔๙
และด้านอ�ำนาจทางการเมือง (Politics) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�ำดับที่ ๑๓๑ ลดลงจากล�ำดับที่ ๘๙ เมื่อปี ๒๕๔๙

บทที่

๖

หึงหวงของคู่สมรส การใช้สารกระตุ้น อาทิ การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด และสื่อลามก และสภาพแวดล้อม ได้แก่
ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออ�ำนวย ๕๐๘
๖.๘.๔ การประเมินสถานการณ์
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา CEDAW ยอมรับทีจ่ ะบรรจุหลักการของความเสมอภาคของสตรีและบุรษุ ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
๕๐๙
ชาติตน ในปี ๒๕๕๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ ๕๑๐ ได้บรรจุหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีบทบัญญัติที่ระบุค�ำนิยามของการเลือกปฏิบัติในรัฐธรรมนูญทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
สถานการณ์ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ปี ๒๕๕๙ ภาพรวมประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�ำดับที่ ๗๑ จาก ๑๔๔
ประเทศทัว่ โลก ทีล่ ดความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างเพศได้มากทีส่ ดุ ซึง่ ตกลงมาจากอันดับที่ ๔๐ ในปี ๒๕๔๙ ในประเด็นส�ำคัญ อาทิ
โอกาสในการส�ำเร็จการศึกษา โอกาสและส่วนรวมทางเศรษฐกิจ อ�ำนาจทางการเมือง ก็ถกู จัดอันดับลดลงเช่นกัน ยกเว้นในมิติ
ด้านสุขภาพและการด�ำรงชีวิตที่ประเทศไทยถูกจัดในล�ำดับที่ ๑ จาก ๑๔๔ ประเทศทั่วโลก
สถานการณ์ด้านความรุนแรงต่อสตรี ปี ๒๕๕๙ มีสตรีที่
ถูกกระท�ำความรุนแรงและเข้ามารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน
๑๘,๙๑๙ ราย ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ที่มีทั้งสิ้น จ�ำนวน
๑๓,๒๖๕ ราย นอกจากนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมีเพิม่ มาก
ขึ้นทุกปี โดยจากข้อมูลสถิติการฆ่ากันตายในครอบครัวซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติจากข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ ฉบับ พบว่า สถิติการฆ่ากันตาย
ในครอบครัว ปี ๒๕๕๒ มีจำ� นวน ๑๗๕ ราย ปี ๒๕๕๓ มีจำ� นวน ๑๘๖ ราย
และ ปี ๒๕๕๖ มีจ�ำนวน ๒๐๖ ราย โดยส่วนใหญ่สามีเป็นผู้ฆ่าภรรยา โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากความหึงหวง และการบังคับ
ให้หลับนอน ๕๑๑ นอกจากนี้ จากข้อมูลสถิตหิ ย่าร้างในรอบ ๑๐ ปี ทีผ่ า่ นมาของประเทศไทย ๕๑๒ ชีใ้ ห้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การหย่าร้าง
ในปี ๒๕๕๙ เพิม่ สูงขึน้ จากปี ๒๕๔๙ ถึง ร้อยละ ๓๓ ทัง้ นี้ การแก้ปญ
ั หาความรุนแรงในครอบครัวมักแก้ไขด้วยวิธกี ารไกล่เกลีย่
และให้ความส�ำคัญกับการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเป็นหลัก โดยขาดการค�ำนึงถึงมิติสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะในแง่มุมของ “เหยื่อความรุนแรง” ซึ่งสตรีเป็นผู้เสียหาย๕๑๓ ซึ่งโดยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ ดังกล่าวน�ำไปสู่
ข้อสังเกตที่มีต่อประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่าสามารถ
ให้ความคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบต่าง ๆ อย่างแท้จริงได้มากน้อยเพียงไร
สถานการณ์สิทธิสตรีเป็นปัญหาที่มีรากเหง้าจากเจตคติแบบเก่า (stereotypes) ที่มีต่อสตรี อันเป็นพื้นฐานไปสู่
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ดังนั้น เป็นหน้าที่ที่รัฐที่ต้องด�ำเนินการทุกวิถีทางในการคุ้มครอง (Obligation to Protect)
ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะด้วยรูปแบบใด ๆ เพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายความเสมอภาค และจะต้องด�ำเนินการในทุกวิถที าง
ในการท�ำสิทธินั้น ๆ ให้เกิดจริงในทางปฏิบัติ (Obligation to Fulfill) โดยรับรองและด�ำเนินการมาตรการพิเศษต่าง ๆ
เพือ่ บรรลุความเสมอภาคในทางปฏิบตั ริ ะหว่างสตรีและบุรษุ ในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ รัฐยังควรด�ำเนินการด้านนโยบายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals)
จาก ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี ๒๕๕๙ (หน้า ๑๓), โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
๕๐๙
ข้อ ๒ (ก) แห่งอนุสัญญา CEDAW
๕๑๐
ปัจจุบันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
๕๑๑
จาก เมื่อกระบวนการยุติธรรมมองเห็น “เหยื่อความรุนแรง” เป็น “อาชญากร”, จัดโดย โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ.
๕๑๒
ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง.
๕๑๓
จาก เมื่อกระบวนการยุติธรรมมองเห็น “เหยื่อความรุนแรง” เป็น “อาชญากร”, งานเดิม
๕๐๘
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ภาคผนวก

๑.

หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๕๑๔

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคบรรดา
ที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๔)
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่วา่ เหล่าก�ำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยูใ่ นความคุม้ ครองแห่งรัฐธรรมนูญนีเ้ สมอกัน
มาตรา ๒๖ การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรงหากการใช้สิทธิ
และเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้
สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้
มาตรา ๒๙ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คล
ใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ และวรรคสองให้นำ� มาใช้บงั คับกับกฎหรือข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิ
เท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
๕๑๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยที่ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ปี
๒๕๕๙ (ช่วงเวลา ๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙) จะอ้างอิงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีผลบังคับอยู่ในช่วงเวลาขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
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มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท�ำมิได้แต่การลงโทษตามค�ำ
พิพากษาของศาลหรือตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ม่ถอื ว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับกุมและการคุมขังบุคคล จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มคี ำ� สัง่ หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทมี่ กี ารกระท�ำซึง่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้เว้นแต่มเี หตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทมี่ กี ารกระท�ำซึง่ กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง่ ผูเ้ สียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอืน่ ใดเพือ่
ประโยชน์ของผูเ้ สียหาย มีสทิ ธิรอ้ งต่อศาลเพือ่ ให้สงั่ ระงับหรือเพิกถอนการกระท�ำเช่นว่านัน้ รวมทัง้ จะก�ำหนดวิธกี ารตามสมควร
หรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้ รอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในทีร่ โหฐานจะ
กระท�ำมิได้เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ ความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนการผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
การเนรเทศบุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บคุ คลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร
จะกระท�ำมิได้
มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชือ่ เสียง ตลอดจนความเป็นอยูส่ ว่ นตัวย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึง่ ข้อความหรือภาพไม่วา่ ด้วยวิธใี ดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึง
สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชือ่ เสียง หรือความเป็นอยูส่ ว่ นตัวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิง่ สือ่ สารทีบ่ คุ คลมีตดิ ต่อถึงกัน รวมทัง้ การกระท�ำด้วยประการอืน่ ใดเพือ่ ให้ลว่ งรูถ้ งึ
ข้อความในสิง่ สือ่ สารทัง้ หลายทีบ่ คุ คลมีตดิ ต่อถึงกัน จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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มาตรา ๓๑ บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองสมรรถภาพวินัยหรือจริยธรรม

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบรู ณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินยิ มในทางศาสนา และย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบตั ติ ามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชือ่ ถือของตน เมือ่ ไม่เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ หน้าที่
ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึง่ บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครองมิให้รฐั กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อนั ควรมีควรได้ เพราะเหตุทถี่ อื ศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินยิ มในทางศาสนา หรือปฏิบตั ติ ามศาสนธรรม ศาสน
บัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำนัน้ บัญญัตเิ ป็นความ
ผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำความผิดมิได้
ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีคำ� พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ เสมือนเป็นผูก้ ระท�ำความผิดมิได้
มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะ
กิจการของรัฐเพือ่ การอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ�ำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรปู ทีด่ นิ การอนุรกั ษ์โบราณสถาน
และแหล่งทางประวัตศิ าสตร์ หรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างอืน่ และต้องชดใช้คา่ ทดแทนทีเ่ ป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่
เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การก�ำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องก�ำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้อง
ตลาด การได้มา สภาพและทีต่ งั้ ของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผูถ้ กู เวนคืนและประโยชน์ทรี่ ฐั และผูถ้ กู เวนคืนได้รบั จาก
การใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง การเวนคื น และก� ำ หนดระยะเวลาการเข้ า ใช้
อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงานรวมทั้งหลักประกันใน
การด�ำรงชีพทั้งในระหว่างการท�ำงานและเมื่อพ้นภาวะการท�ำงานทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของ
ชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มอี งค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระองค์กรหนึง่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีต่ ามวรรคหนึง่ และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การด�ำเนินการตามวรรคสองต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นทั้งในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การก�ำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารควบรวมการครองสิทธิขา้ มสือ่ หรือ
การครอบง�ำ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
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มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสทิ ธิตดิ ตามและร้องขอให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลซึง่ ให้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณี
การชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
มาตรา ๖๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์กลุม่ เกษตรกร องค์ การเอกชน
องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท�ำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๖๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้ พรรคการเมืองเพือ่ สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน
และเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นนั้ ตามวิถที างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองค์กรภายใน การด�ำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิก
พรรคการเมืองตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป
นอกจากนั้นใน หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ยังบัญญัติว่า
มาตรา ๗๕ บทบัญญัตใิ นหมวดนีเ้ ป็นเจตจ�ำนงให้รฐั ด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
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ภาคผนวก

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิ
ร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้มอี งค์การเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนผูบ้ ริโภค ท�ำหน้าที่
ให้ความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นใน
การก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภครวมทัง้ ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะ
ด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงาน
แสดงผลการด�ำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่ แสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีตอ้ งจัดให้มแี ผนการตรากฎหมายทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินการตามนโยบาย
และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

๒.

สิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองจากสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคี

๒.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights : ICCPR)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติและมีผลใชับังคับกับประเทศไทยใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐
โดยมีการท�ำค�ำแถลงตีความ ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) เรื่องการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยก
ดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง (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 ิ
ตามบทบัญญัตขิ องกติกา ส่วนที่ ๕ (ข้อ ๔๖-๔๗) ว่าด้วยการตีความและส่วนที่ ๖ (ข้อ ๔๘-๕๓) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี
การมีผลใช้บงั คับการแก้ไขการเก็บรักษาต้นฉบับทัง้ ๕ ภาษา ส่วนทีเ่ ป็นสารบัญญัติ ๒๗ ข้อก�ำหนดสิทธิตา่ ง ๆ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็น
สิทธิของประชาชน ซึง่ ว่าด้วยการก�ำหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรือ่ งการเมือง และสามารถด�ำเนินการอย่างเสรีในการ
จัดการทรัพยากรและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้บงั เกิดผล
ตามสิทธิดงั กล่าว โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สิทธิเหล่านีร้ วมถึงสิทธิทจ่ี ะมีชวี ติ และการยกเลิกโทษประหารชีวติ การห้ามการ
ทรมาน/ลงโทษทารุณโหดร้าย การมีทาสเสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกาย ห้ามการจับกุมโดยมิได้ทำ� ผิดกฎหมาย การปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ กู จับกุมด้วยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย และกระบวนการยุตธิ รรมทางศาล
สิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา การห้ามการโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ การสงคราม
และการเกลียดชังเผ่าพันธุ์ สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ การรวมตัวเป็นสมาคม การคุม้ ครองครอบครัวและการสมรส สิทธิของเด็ก
ในด้านการคุ้มครอง การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ การมีสิทธิมีส่วนในการบริหารบ้านเมืองและสิทธิของชนกลุ่มน้อย
๒.๒ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่
ย�่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 และ
ไม่มีพฤติการณ์พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่เกิดจากสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด
มาเป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมานได้ โดยรัฐภาคีจะต้องประกันว่าการกระท�ำทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
ของตน และก�ำหนดโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�ำ โดยรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามในข้อบทที่ ๑ - ๑๗
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๒.๔ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยท�ำค�ำแถลง
ตีความข้อ ๑ วรรคหนึ่งเกี่ยวกับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิให้ตีความรวมถึง การแบ่งแยกดินแดนหรือ
เอกภาพทางการเมือง
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี ๕ ส่วน ๓๑ ข้อ ๓ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๕) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ส่วนที่ ๔ (ข้อ
๑๖-๒๕) ว่าด้วยการเสนอรายงานทั้งของรัฐภาคีและในระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ ของการให้ความช่วยเหลือ และ
การประชุมทางวิชาการและการตีความ และส่วนที่ ๕ (ข้อ ๒๖-๓๑) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นรัฐภาคี การมีผลบังคับใช้ความ
ครอบคลุมของกติกาการแก้ไขและการเก็บรักษาต้นฉบับ ส่วนทีเ่ ป็นสารบัญญัติ ๑๕ ข้อก�ำหนดสิทธิตา่ ง ๆ ของประชาชนได้แก่
การก�ำหนดเจตจ�ำนงของตน การจัดการทรัพยากร และการประกันสิทธิของรัฐภาคี ทีจ่ ะต้องให้สทิ ธิแก่ทงั้ ประชาชนและผูท้ ไี่ ม่ใช่
คนชาติของตน การประกันสิทธิความเท่าเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างชายหญิงและเพื่อความเท่า
เทียมกันในสังคมประชาธิปไตย การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน การรับรองสิทธิในการท�ำงานหาเลีย้ งชีพด้วยสภาพ
การท�ำงานทีย่ ตุ ธิ รรม ค่าจ้างทีเ่ ป็นตามความเป็นอยู่ และสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัยถูกสุขลักษณะ การก่อตัง้ สหภาพแรงงาน
สิทธิของคนงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะจ�ำเป็นสังคมพื้นฐานทางธรรมชาติ
สิทธิของมารดาเด็กผู้เยาว์และความคุ้มครอง สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอในปัจจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่องอาหารโดย
ปลอดจากความหิวโหยและการแบ่งสรรอาหาร สิทธิดา้ นสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย์ การควบคุมโรคระบาดโดย
เฉพาะอนามัยทารก สิทธิทางการศึกษาซึง่ ประถมศึกษาจะเป็นการศึกษาภาคบังคับทีใ่ ห้เปล่าแก่ทกุ คน และการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องส่งเสริมให้มากที่สุด สิทธิที่จะมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการดูแลจากภาครัฐทีจ่ ะคุม้ ครองอนุรกั ษ์และการพัฒนารวมทัง้ การเผย
แพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรม
๒.๕ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ โดยท�ำค�ำแถลง
ตีความ ๑ ข้อ เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย และปัจจุบันคง
เหลือข้อสงวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๒๙ การให้อ�ำนาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท
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ภาคผนวก

๒.๓ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances : CED)
อนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยก�ำหนด
ให้บุคคลจะถูกกระท�ำให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับไม่ได้และไม่มีพฤติการณ์พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม หรือสภาพ
คุกคามที่จะเกิดสงคราม หรือเหตุอื่นใดมาเป็นข้ออ้างส�ำหรับการกระท�ำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับได้ ซึ่งรัฐภาคีต้อง
ด�ำเนินมาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประกันว่าการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของตน และต้อง
ด�ำเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ สอบสวนและน�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดมาด�ำเนินคดี และต้องก�ำหนดบทลงโทษและอายุความทีเ่ หมาะ
สมและร้ายแรงของความผิด โดยรัฐภาคีตอ้ งปฏิบตั ติ ามในข้อบทที่ ๑ -๒๕ แม้วา่ ประเทศไทยยังอยูใ่ นระหว่างกระบวนการให้
สัตยาบันเพือ่ เข้าเป็นภาคี ซึง่ อนุสญ
ั ญาฯ จะยังไม่มผี ลใช้บงั คับกับประเทศไทย แต่รฐั บาลก็จะต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการ
ขัดต่อสาระและความมุ่งประสงค์ (Objects and Purposes) ของอนุสัญญาดังกล่าว

เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี ๒ ส่วน ๓๐ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๑๖) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของสตรี
การขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี รวมทัง้ การประกันว่าสตรีและบุรษุ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ิ และดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน
โดยรัฐภาคีมพี นั ธกรณีสำ� คัญทีจ่ ะต้องก�ำหนดมาตรการ เพือ่ สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรษุ และสตรี ปรับรูปแบบทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพือ่ ให้เอือ้ ต่อการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี ปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี ประกัน
ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรษุ และสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวติ ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น
สิทธิในการเลือกตัง้ การสนับสนุนให้ดำ� รงต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา การได้รบั
โอกาสในการจ้างงานทีเ่ ท่าเทียมกัน การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานทีท่ ำ� งาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ การประกันความเป็นอิสระด้านการเงินและความมัน่ คง ด้านสังคมและการให้ความส�ำคัญแก่สตรีในชนบท ความเท่าเทียมกัน
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย แพ่ง และกฎหมายครอบครัว ซึง่ เป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวติ ส่วนบุคคล ส่วนที่
๒ (ข้อ ๑๗-๓๐) เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดตัง้ และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ การเสนอรายงาน ผลกระทบของอนุสญั ญา และ
การก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็น การลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข การตัง้ ข้อสงวน และ การระงับข้อพิพาท
อนุสญ
ั ญาฯ มีพธิ สี ารเลือกรับ ๑ ฉบับเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการรับเรือ่ งร้องเรียน ซึง่ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย
และประเทศที่ ๕ ในโลกทีใ่ ห้สตั ยาบันต่อพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาฯ นับเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศแรกทีท่ ำ� ให้พธิ สี ารเลือกรับ ฯ
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ พิธีสารเลือกรับฯ เป็นกระบวนการช่วยในการคุ้มครองสิทธิสตรีโดยเปิดโอกาส
ให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลในประเทศทีเ่ ป็นภาคี พิธสี ารฯ เสนอข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิสตรีตอ่ คณะกรรมการว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเข้ามาไต่สวนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเรื่องดังกล่าวได้ด�ำเนินการ
โดยกระบวนการ แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจนหมดสิ้นแล้ว หรือมีเหตุผลว่ากลไกในประเทศด�ำเนินการล่าช้า
กว่าปกติ นอกจากนัน้ ยังต้องได้รบั ความยินยอมจากรัฐบาลของประเทศนัน้ ก่อนด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยังไม่มกี รณีรอ้ งเรียน
ของประเทศไทยไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีแต่อย่างใด
๒.๖ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ โดยปัจจุบัน
คงเหลือข้อสงวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๒๒ การดูแลกลุ่มเด็กซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และ
แนวปฏิบัติในประเทศ
เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี ๓ ส่วน ๕๔ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๔๑) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก
ประกอบด้วยความหมายของ “เด็ก” การประกันสิทธิพื้นฐานของรัฐภาคีต่อเด็กในเขต อ�ำนาจของตนบนสิทธิพื้นฐาน ๔
ประการคือ สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วมการไม่เลือกปฏิบัติ
การค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็ก การเคารพต่อความรับผิดชอบและสิทธิหน้าทีข่ องบิดามารดา ครอบครัว และสภาพสังคม
ของเด็ก การประกันสิทธิที่จะมีชีวิต การมีชื่อมีสัญชาติเอกลักษณ์ การอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กกับบิดามารดาและครอบครัว
และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การแสวงหา/ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ความคิด มโนธรรม ศาสนา การสมาคม ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสือ่ และการคุม้ ครองจากข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ ป็นอันตราย การช่วยเหลือบิดามารดาผูป้ กครองให้สามารถเลีย้ งดูเด็กได้ การคุม้ ครองจากความรุนแรงทัง้ ปวง การดูแลทางเลือก
ส�ำหรับเด็ก การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพ และการสาธารณสุข
ส�ำหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การได้รับมาตรฐาน การด�ำรงชีวิตที่เพียงพอ การศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ การคุ้มครองจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยาเสพติด
ทางเพศ การลักพา ขาย ค้าเด็ก การคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ การถูกทรมานหรือลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม การพิพาทด้วยอาวุธ การฟืน้ ฟูจติ ใจ และการกลับคืนสูส่ งั คม การคุม้ ครองเด็กทีต่ อ้ งประสบปัญหาด้านกฎหมาย และ
ต้องเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม และผลกระทบของอนุสญั ญานีต้ อ่ กฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่ ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๔๒ - ๔๕) ว่าด้วยการเผยแพร่
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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นอกจากนี้ ไทยได้เข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของอนุสญั ญาสิทธิเด็กจ�ำนวน ๓ ฉบับได้แก่ (๑) เรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันทางก�ำลังอาวุธ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children
in armed conflict.) (๒) เรือ่ งการขายเด็กการค้าประเวณีเด็กและสือ่ 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) เรือ่ งกระบวนการ
ติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure.)
๒.๗ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ และมีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยท�ำค�ำแถลงตีความ
๑ ข้อ เกีย่ วกับเรือ่ งการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสญั ญาสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคี และได้ทำ� ข้อสงวนไว้ ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๔ ในเรือ่ งการด�ำเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบตั เิ ท่าทีจ่ ำ� เป็น
และ ข้อ ๒๒ ในเรือ่ งการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
เนือ้ หาของอนุสญั ญามี ๓ ส่วน ๒๕ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๗) เป็นสารบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิตา่ ง ๆ โดยก�ำหนดความหมายของ
“การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ” การตีความและมาตรการพิเศษทีจ่ ดั ขึน้ ตามความจ�ำเป็นด้วยเจตนาเพือ่ ประกันความก้าวหน้าของหมูช่ น
บางกลุม่ ทีต่ อ้ งการความคุม้ ครองและสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน การประณามการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติและการประกันการไม่เลือก
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคล กลุม่ หรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบตั เิ หล่านี้ การด�ำเนินมาตรการทีจ่ ะแก้ไขกฎระเบียบทีก่ อ่ ให้เกิดการ
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและสนับสนุนการประสานเชือ้ ชาติเข้าด้วยกัน การจัดให้มมี าตรการพิเศษชัว่ คราวเพือ่ สนับสนุน
การคุม้ ครองกลุม่ บุคคลบางกลุม่ เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาค การประณามการแบ่งแยกทางเชือ้ ชาติ ผิว การโฆษณาชวนเชือ่
ในเรือ่ งความเหนือกว่าของบางชนกลุม่ การเกลียดชังระหว่างเชือ้ ชาติ การลงโทษตามกฎหมายแก่การกระท�ำทีป่ ระณามเหล่านี้
และห้ามการด�ำเนินการส่งเสริมกระตุน้ การเลือกปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนให้เสมอภาคกันตามกฎหมาย
ภายใต้ศาลและกระบวนการยุตธิ รรม การคุม้ ครองของรัฐ การใช้สทิ ธิอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาคในทางการเมือง กิจกรรมสาธารณะ
และบริการสาธารณะ สิทธิของพลเมืองในเรือ่ งต่าง ๆ ทุกเรือ่ ง เช่น การมีถนิ่ พ�ำนัก การครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคูส่ มรส
การรับมรดก สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การชุมนุม สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ทัง้ ในด้านการท�ำงาน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และบริการต่าง ๆ และการประกันสิทธิของรัฐทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองแก่
ทุกคนในอาณาเขตจากการเลือกปฏิบตั เิ หล่านีร้ วมถึงสิทธิทจี่ ะร้องขอค่าทดแทนจากศาลเพือ่ ชดใช้ความเสียหายอันเป็นผลจากการเลือก
ปฏิบตั เิ หล่านีส้ ว่ นที่ ๒ (ข้อ ๗-๑๖) ว่าด้วยคณะกรรมการ การเสนอรายงาน การรับข้อร้องเรียนระหว่างรัฐ การด�ำเนินการ การไกล่เกลีย่
และการยุตขิ อ้ พิพาทของคณะกรรมการ และส่วนที่ ๓ (ข้อ ๑๗-๒๕) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้เงือ่ นไขในการตัง้
ข้อสงวนและการถอนข้อสงวน การเพิกถอนอนุสญั ญา และการเสนอข้อพิพาทสูศ่ าลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
๒.๘ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD)
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) โดยการภาคยานุวัติและมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยท�ำค�ำแถลงตีความ ๑ ข้อคือการปรับใช้ข้อ ๑๘ เรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและสิทธิ
ในการได้มาซึ่งสัญชาติจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบและแนวปฏิบัติภายในประเทศ
เนือ้ หาของอนุสญ
ั ญา CRPD มี ๒ ส่วน ๕๐ ข้อ ส่วนแรก (ข้อ ๑-๓๓) เกีย่ วกับเรือ่ งวัตถุประสงค์และหลักการทัว่ ไปของ
อนุสญ
ั ญาฯ โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับความเสมอภาค กลุม่ สตรี และเด็กพิการ การเสริมสร้างการตระหนักการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ภาคผนวก

อนุสญั ญา คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก การเสนอรายงาน การส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามอนุสญั ญาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วม
มือระหว่างประเทศ ส่วนที่ ๓ (ข้อ ๔๖ - ๕๔) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข การตัง้ และการถอนข้อสงวน

สิทธิในชีวิตร่างกาย สถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม การเสมอภาคทางกฎหมาย การเข้าถึงบริการยุติธรรม เสรีภาพและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การกระท�ำและการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี
เสรีภาพจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การกระท�ำรุนแรง และการกระท�ำที่มิชอบการเคารพคนพิการ เสรีภาพในการ
โยกย้ายถิ่นฐาน การได้มาซึ่งสัญชาติ การอยู่ร่วมกันในสังคม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเข้าถึงข้อมูล การเคารพ
สิทธิส่วนบุคคล การเคารพครอบครัว การเข้าถึงการศึกษา สิทธิในสุขภาพ การฟื้นฟูเยียวยา การท�ำงาน การมีมาตรฐานชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม สันทนาการ และการกีฬา การจัดเก็บสถิติและ
ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ การปรับใช้อนุสัญญาฯ ภายในประเทศ การติดตาม ตรวจสอบ การอนุวัติอนุสัญญาฯ
ส่วนที่ ๒ (ข้อ ๓๔-๕๐) ว่าด้วยคณะกรรมการ ว่าด้วยสิทธิคนพิการ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ การเสนอรายงาน ความร่วม
มือระหว่างคณะกรรมการฯ กับหน่วยงานอื่น ๆ การระงับข้อพิพาท ฯลฯ
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Optional Protocol to
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities : OP- CRPD) ในการยอมรับอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ประจ�ำอนุสัญญาฯ ในการพิจารณาเรื่องเรียน ซึ่งมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒.๙ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทีจ่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร (United Nations
Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) และพิธีสารว่าด้วย
การป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organization
Crime)
ประเทศไทยได้ลงนามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ เพือ่ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร เมือ่
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ และให้สัตยาบันตราสารทั้งสองฉบับ โดยมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกัน
และต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับสตรีและเด็ก โดยได้กำ� หนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิดทางอาญา
และก�ำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น การให้พิจารณาคดีโดยลับ การจัดให้มีการ
ฟืน้ ฟูทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม และการก�ำหนดแนวทางในการส่งกลับเหยือ่ จากการค้ามนุษย์ไปยังประเทศต้นทาง
ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.
๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายอนุวัติการส�ำหรับอนุสัญญาและ
พิธีสารดังกล่าวแล้ว

๓.

ปฏิญญา ข้อมติ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ

๓.๑ ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้ เมือง (Universal Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples : UNDRIP)
ประเทศไทยได้ลงนามเห็นชอบปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (Universal Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP) ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖๑
โดยมีรัฐบาลที่ลงนามทั้งหมด ๑๔๓ ประเทศ ไม่เห็นชอบ ๔ ประเทศและงดออกเสียง ๑๑ ประเทศ และขาดการประชุม ๓๔
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๓.๒ หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) ว่าด้วยการประยุกต์ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศในประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ
หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) คือกรอบแนวทางการประยุกต์ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนกับ
ประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยพัฒนาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติ และผู้แทน
จากเครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรสิทธิมนุษยชนด้านวิถแี ละอัตลักษณ์ทางเพศ ระบุแนวทางหลักในการน�ำกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดผลการปฏิบัติงานจริง มีการด�ำเนินการที่สะดวกขึ้นและมีแนวทางที่ชัดเจนให้รับ
ด�ำเนินการต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน ทีม่ พี นื้ ฐานมาจากวิถแี ละอัตลักษณ์ทางเพศโดยเน้นย�ำ้ หลักส�ำคัญคือการไม่เลือกปฏิบตั ิ
และการห้ามกระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือสร้างความรุนแรงใด ๆ โดยเหตุแห่งการแสดงออกของวิถี
และอัตลักษณ์ทางเพศ
หลักการยอกยาการ์ตามีบทบัญญัติ ๒๙ ข้อซึ่งมีสารัตถะของสิทธิที่จะต้องไม่ถูกกีดกันแบ่งแยกหรือละเมิดด้วย
เหตุผลเกี่ยวกับวิถีทางเพศ (Sexual Orientation) และเพศสภาพ (Gender Identity) ของบุคคล กล่าวคือ สิทธิที่จะได้
ประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกับคนทั่วไป (ข้อ ๑) สิทธิที่จะเท่าเทียมผู้อื่นและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (ข้อ ๒) สิทธิในการ
ด�ำรงชีวิต (ข้อ ๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยของบุคคล (ข้อ ๔-๕) สิทธิที่จะมีพื้นที่ส่วนตัว (สิทธิส่วนบุคคล) (ข้อ ๖) สิทธิ
ที่จะมีอิสระจากการถูกลิดรอนเสรีภาพโดยพลการ (ข้อ ๗) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (ข้อ ๘) สิทธิที่จะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมขณะถูกคุมขัง (ข้อ ๙) สิทธิที่จะถูกคุ้มกันหรือไม่ได้รับการทรมานและการลงโทษหรือการ
ปฏิบัติอย่างทารุณไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติ (ข้อ ๑๐) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการซื้อขายมนุษย์ทุกรูปแบบ (ข้อ
๑๓) สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง (ข้อ ๑๔) สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม (ข้อ ๑๕) สิทธิทางการ
ศึกษา (ข้อ ๑๖) สิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุด (ข้อ ๑๗) การป้องกันจากการทารุณทางแพทย์ (ข้อ ๑๘)
สิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก (ข้อ ๑๙) สิทธิในการชุมชนหรือสมาคมโยสงบ (ข้อ ๒๐) สิทธิในเสรีภาพแห่ง
ความคิดมโนธรรมและศาสนา (ข้อ ๒๑) สิทธิในเสรีภาพแห่งการเคลื่อนย้าย (ข้อ ๒๒) สิทธิที่จะขอลี้ภัย (ข้อ ๒๓) สิทธิที่จะ
สร้างครอบครัว (ข้อ ๒๔) สิทธิที่จะเข้าร่วมกิจการสาธารณะ (ข้อ ๒๕) สิทธิในการร่วมใช้ชีวิตทางด้านวัฒนธรรม (ข้อ ๒๖)
สิทธิที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ข้อ ๒๗) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่ (ข้อ ๒๘) และรัฐต้อง
สามารถตรวจสอบการกระท�ำอันละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ (ข้อ ๒๙)
๓.๓ ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ
การเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic
Review (UPR) รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจ จ�ำนวน ๗ ข้อ และได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะท�ำงาน Universal Periodic Review (UPR) จ�ำนวน ๒๔๙ ช้อ โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะทีป่ ระเทศไทย
รับได้ในทันทีจำ� นวน ๑๘๑ ข้อ และรับน�ำกลับมาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ จ�ำนวน ๖๘ ซึง่ ต่อมาภายหลังประเทศไทยได้รบั ข้อเสนอ
เพิ่มอีก ๖ ข้อ รวมข้อเสนอที่ประเทศไทยรับมาทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑๘๗ ข้อ๕๑๕

๕๑๕

จาก ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับและค�ำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ ๒ สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-upr-2/
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ภาคผนวก

ประเทศวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาฯ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ รวมถึงให้การรับรองสิทธิในด้านต่าง ๆ ของชนเผ่า
พื้นเมือง อาทิ สิทธิในที่ดิน ดินแดน และทรัพยากร สิทธิในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สิทธิด้านการศึกษา และด้าน
สุขภาพอนามัย เป็นต้น

แหล่งที่มาของภาพประกอบ
๑

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยนายจักรกฤษณ์ ไชยพิเดช

๕๐

เบนาร์นิวส์. “ศาลทหารปล่อยตัว 7 นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ชี้ไม่มีเหตุให้ฝากขังต่อ”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.benarnews.org/thai/news/TH-students-arrest-0705201 6152656.html

๕๐

โพสต์จัง. “3 พฤษภาคม วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก”. เข้าถึงได้จาก : https://board.postjung. com/962904.
html

๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร. “ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว”. เข้าถึงได้จาก : http://www.btpj.ac.th/joomla25/
index.php/component/content/article/80-news-school/90-2016-02-25-02-58-19

๕๒

สมาคมผู้บริโภคสงขลา. “รีบเช็กเลย ประกันสังคมให้สิทธิ“ตรวจสุขภาพฟรี”เริ่ม 1 ม.ค.นี้”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.consumersongkhla.org/paper/2842

๕๒

Workpoint. “แรงงานฝีมือยิ้มออก เพิ่มค่าจ้างสูงสุดวันละ 700 บ.”. เข้าถึงได้จาก : http://workpointtv. com/
news/9347

๕๔

ไทยพีบีเอส. “ผู้ประกอบการประมงชี้ มาตรการป้องกันการค้ามนุษย์เป็นผลดี แต่กระทบธุรกิจ”.เข้าถึงได้จาก :
http://news.thaipbs.or.th/content/253736

๕๔

แบรนด์. “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ เผย "นักบัญชี" มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง การันตีไม่มีตกงาน
แน่นอน”.เข้าถึงได้จาก : http://www.admissionpremium.com/content/2147

๕๕

สำ�นักข่าวอิศรา. “ชายแดนใต้ยังคงปลอด "พื้นที่ปลอดภัย” . เข้าถึงได้จาก : https://www.isranews.org /contentpage/67-south-slide/46669-safe_46669.html

๕๖

คนเดินทางดอทคอม. “อาข่า (Akah) หรือ อีก้อ”. เข้าถึงได้จาก : https://www.konderntang.com

๕๘

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. “ประชากรข้ามชาติสุขภาพ-การศึกษาไม่แบ่งแยก”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.thaihealth.or.th

๕๘

พีพีทีวี. “ในวันไร้เงา เด่น คำ�แหล้ อุ้มหาย”. เข้าถึงได้จาก : https://www.pptvhd36.com

๕๙

INDEPENDENT. “There is widespread inequality for the LGBT community – so why isn't the Government doing anything about it?”. เข้าถึงได้จาก : http://www.independent.co.uk

๖๐

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. “ไทยจ่อเข้าสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวปี2568”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.thaihealth.or.th

๖๐

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย. “เสนอรัฐไทยดูแลสิทธิสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ ขจัดกระบวนการค้ามนุษย์”. เข้าถึงได้
จาก : http://voicelabour.org

๖๑

“Domestic Violence LPC and Certification”. เข้าถึงได้จาก : http://counselor-education.com/domestic-violence-counselor/
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ประชาไท. “รู้จัก 7 ผู้ต้องขัง คดีแจกเอกสารประชามติ จากปากเพื่อนๆ”. เข้าถึงได้จาก : https: //prachatai.com/
journal/2016/07/66670

๖๔

การเมือง.“รู้จัก 7 ผู้ต้องขัง คดีแจกเอกสารประชามติ จากปากเพื่อนๆ”. เข้าถึงได้จาก : http://overcontributed16.
rssing.com/chan-9239139/all_p377.html

๖๕

ข่าวสด. “แอมเนสตี้-ไอซีเจ จี้ไทยเร่งออกกฎหมายอุ้มหาย หลังผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรม ซ้ำ�ยังถูกคุกคาม”. เข้า
ถึงได้จาก : https://www.khaosod.co.th/politics/news_418130

๖๖

ข่าวสด. “เปิดชะตากรรมคนหาย-ถูกซ้อมทรมาน: ในวันที่เหยื่อและครอบครัวยังรอคอยความยุติธรรม”. เข้าถึงได้จาก
: https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1472647156

๗๒

วิทยุเนชั่น. “แจง ใช้เครื่องพันธนาการผู้ต้องขังทุกรายที่เดินทางออกนอกเรือนจำ�”. เข้าถึงได้จาก : http://www.
nationradio.co.th/news/details/55122

๘๑

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. “ปล่อยกลุ่มส่องโกงราชภักดิ์ เรียกร้องตรวจสอบทหารคุมตัวมิชอบ”. เข้าถึงได้
จาก : https://tlhr2014.wordpress.com/2016/01/21/ratchapak_abduction/

๘๑

กรุงเทพธุรกิจ. “แม่'จ่านิว'รุดเยี่ยมลูก หลังทหารจับส่งสน.รถไฟธนบุรี”. เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/683506

๘๑

มติชน. “ด่วน! นายกฯมีบัญชา ไม่ให้ จนท.รัฐนำ�ตัวผู้ต้องหาออกมาแถลงข่าว”. เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/272517

๘๑

สำ�นักข่าวนิวส์พลัส. “ปล่อยตัว 6 นักศึกษาฝืนคำ�สั่งคสช.”. เข้าถึงได้จาก : http://www.newsplus.co.th/106871

๘๒

เนชั่น. “ตร.เห็นด้วย ห้าม นำ�ผู้ต้องหาแถลงข่าว ยันไม่กระทบการทำ�งาน”. เข้าถึงได้จาก : http://www.nationtv.
tv/main/content/social/378515547/

๘๓

เนชั่น. “คุกหญิงเปิดใช้เครื่องบอดี้สแกน ยกเลิกตรวจค้นร่างกายแบบล้วงลึก”. เข้าถึงได้จาก : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378527298/

๘๕

ผู้จัดการออนไลน์. “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล /อ้วน อารีวรรณ”. เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.
co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9530000161754 &imageid=1725284

๘๖

ซินเนอร์จี อิเล็คทรอนิคส์ ซัพพลาย.“โซเชียลมีเดีย แถวหน้าของเอเชีย”. เข้าถึงได้จาก : http://i-synes.com/update/social-media/

๘๖

พันทิปไอที. “[PR] ผลวิจัย!! ใช้ Social Media มากไป.. ทำ�ให้ความสุขในการใช้ชีวิตน้อยลง”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.1000tipsit.com/using-social-media-to-more-happiness-in-life-making-less/
ISP review. “UK Data Retention and Investigatory Powers Act Faces Judicial Review”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.ispreview.co.uk/index.php/2014/12/uk-data-retention-investigatory-powers-act-faces-judicial-review.html

๘๗

๘๗
๘๙

True ปลูกปัญญา. “คุณกำ�ลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่รู้ตัว อยู่หรือไม่ ?”. เข้าถึงได้จาก : http://www.
trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/26301
เรียนรู้พฤติกรรมการใช้ Social Media ของคน GenZ. เข้าถึงได้จาก : http://www.marketingoops.com
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๖๔

๙๐

“บทที่ 5 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”. เข้าถึงได้จาก : http://praepantongpung.blogspot
.com/2015/10/5.html

๙๒

ประชาไท. “โรม NDM ฝากถึงคสช. หากรับการวิจารณ์ รธน. ไม่ได้ รธน. ก็ไม่ใช่สิ่งที่รับได้เช่นกัน”. เข้าถึงได้จาก :
https://prachatai.com/journal/2016/06/66522

๙๓

สำ�นักข่าว Hfocus. “ทหารสั่งยุติเวทีวิพากษ์ ร่าง รธน. ด้านเครือข่ายสตรีอีสานชี้ ร่าง รธน.ลิดรอนสิทธิ ปชช.”. เข้า
ถึงได้จาก : https://www.hfocus.org/content/2016/02/11701

๙๔

เนชั่น. “รวบรายแรก! สาวขอนแก่น โพสต์ข้อความรับ-ไม่รับร่างรธน.”. เข้าถึงได้จาก : http:// www.nationtv.tv/
main/content/social/378499671/

๙๕

Internet Dict. “เสรีภาพของสื่อมวลชนคืออะไร”. เข้าถึงได้จาก http://www.internetdict .com/th/answers/
what-is-freedom-of-the-press.html

๙๕

ประชาชาติธุรกิจ. “ก.แรงงาน ห่วงลูกจ้างซันโค โกเซ ฝ่าฝืน "กฎหมายชุมนุม" จัดรถส่งกลับถึงบ้าน”. เข้าถึงได้จาก :
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1452156184#

๙๖

มติชนออนไลน์. “ม็อบเชียงรายสุดเป๊ะ กางพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ฮือประท้วงต้านฟาร์มหมู”. เข้าถึงได้จาก :
http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1452393594

๙๖

ประชาไท. “อ้างกระทบความมั่นคง ทหารสั่งแบน 'ผ้าป่า ค้านโรงไฟฟ้า' ฅนรักษ์บ้านเกิดบำ�เหน็จณรงค์ ชัยภูมิ”. เข้า
ถึงได้จาก : http://prachatai.org/journal/2016/03/64852

๑๐๒ World Education Blog. “Madrid meeting approves the indicators to monitor progress towards SDG 4
in 2017”. เข้าถึงได้จาก : https://gemreportunesco.wordpress.com
๑๐๒ ประชาไท. “เด็กข้ามชาติในชุมชนประมงที่ขนอมกับ 'ทางเลือก' ด้านการศึกษา”. เข้าถึงได้จาก : https:// prachatai.
com/journal/2016/02/64271
๑๐๓ ประชาไท. “มหาดไทยเผยสำ�รวจนักเรียนไร้สัญชาติ 6.9 หมื่นราย มีเกณฑ์ได้สัญชาติ 1.9 หมื่นราย”. เข้าถึงได้จาก :
https://prachatai.com/journal/2016/03/64588
๑๐๕ ไพรพฤกษา เพียรไธสง. “บทที่1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”. เข้าถึงได้จากhttp://60713 praiprueksa.
blogspot.com/2016/05/1-1.html
๑๐๕ Amarin Baby&Kids. “ผลสอบ PISA “เด็กไทย” น่าเป็นห่วง คะแนนร่วงวิชา”. เข้าถึงได้จาก : https: //www.
amarinbabyandkids.com/kids/teach-kid/pisa-result/
๑๐๕ ครูบ้านนอก. “อึ้ง! เด็กไทยติด 1 ใน 16 ประเทศที่ตกประเมินผล PISA กว่าครึ่ง งานวิจัยชี้มาจาก 3 ปัจจัย
"ครอบครัว-ร.ร.-ระบบ". เข้าถึงได้จาก : http://www.kroobannok.com/78101
๑๐๖ “ผลสำ�รวจใหม่คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน "ไม่ใช่ 8 บรรทัดต่อปี"”. เข้าถึงได้จาก : http://news.sanook.com/1972786/
๑๐๖ กระทรวงศึกษาธิการ. “ข่าวสำ�นักงานรัฐมนตรี 248/2559” . เข้าถึงได้จาก : http://www.moe.go.th /websm/2016/jun/248.html
๑๐๗ รักครู. “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559”. เข้าถึงได้จาก : https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/7266
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๑๐๘ http://www.echothailand.org/
๑๐๙ เจ้าพระยา นิวส์. “รัฐมนตรีศึกษาฯ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครับ อยากเห็นการขยายตัวของโรงเรียนพระดาบส
และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครับ !”. เข้าถึงได้จาก : http://chaoprayanews.com

๑๑๑ นานาสาระ. “เปิดรายละเอียดสิทธิ ประกันสุขภาพ ภาครัฐ 3 กองทุน แตกต่างอย่างไร ….. เพื่อสิทธิประโยชน์ต้องอ่าน
ดู”. เข้าถึงได้จาก : http://ae.sayhibeauty.com/26257/
๑๑๓ SDG MOVE THAILAND. “Goal 3: Good Health and Well Being”. เข้าถึงได้จาก : https://sdgmove
.com/2016/10/06/goal-3-good-health-and-well-being/
๑๑๔ Mama Expert. “รพ.เปาโลฯ ถอนตัวจากประกันสังคม ผู้ประกันตน 1.2 แสนคน เตรียมหาที่ใหม่”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.mamaexpert.com/posts/content-1997
๑๑๖ สำ�นักข่าว Hfocus. “บอร์ด สปสช.ออกประกาศขอบเขตงานป้องกันโรค เพิ่มความชัดเจนให้ รพ. ปชช.รับทราบสิทธิ”.
เข้าถึงได้จาก : https://www.hfocus.org/content/2016/07/12384
๑๑๙ “หากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ฟรี”. เข้าถึงได้จาก : https:// chanaview.wordpress.com
๑๒๐ สำ�นักข่าว H focus. “เตรียมเสนอธรรมนูญสุขภาพฉบับใหม่เข้า คกก.สุขภาพแห่งชาติ มี.ค.นี้”. เข้าถึงได้จาก :
https://www.hfocus.org/content/2016/02/11695
๑๒๑ http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/government-to-adopt-ilo-proposals-on-unorganised-labour/articleshow/50475797.cms
๑๒๒ http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
๑๒๔ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย. ““ฟอกซ์คอนน์”ใช้หุ่นยนต์ แทนแรงงาน 60,000 คน”. เข้าถึงได้จาก :
http://miu.isit.or.th/MIUx/News.aspx?id=2709
๑๒๔ ธนาคารกรุงเทพ. “กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาแรงงานไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”. เข้าถึงได้จาก : https:// www.bangkokbanksme.com/article/8513
๑๒๕ นักสื่อสารแรงงาน. “ข้อเสนอแรงงานนอกระบบ ต่อรัฐธรรมนูญใหม่”. เข้าถึงได้จาก : http://voicelabour.org
๑๒๕ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน. “เสรีภาพการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ”. เข้า
ถึงได้จาก : http://aromfoundation.org
๑๒๖ ธนาคารกรุงเทพ. “แรงงานนอกระบบลดลงตลอด 3 ปีที่ผ่านมา”. เข้าถึงได้จาก : https://www. bangkokbanksme.com/article/2834
๑๒๗ คมชัดลึก. “เคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ�เชื่อไม่ฉุดเศรษฐกิจ”. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net /news/
economic/249879
๑๒๘ ขายอะไรดี. “เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจ ไปทำ�งานต่างประเทศ”. เข้าถึงได้จาก : https://www.kaiaridee.com
๑๒๙ Government of Rajasthan. “GLOBAL PRINCIPLES & GUIDELINES BY
UNGC & UNGP”. เข้าถึงได้จาก : https://csrrajasthangov.in/ungc-and-ungp.html
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๑๐๙ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำ�เภอปะทิว. “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์”. เข้าถึงได้จาก :
https://sites.google.com

๑๓๒ มหานครอาเซียน. “การยกระดับปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยขึ้นบัญชี Tier 2 Watch List จะส่งผลดีต่ออาหารทะเล
แช่แข็ง”. เข้าถึงได้จาก : http://www.uasean.com/dogtech/3610
๑๓๔ พัทยาอัพเดทนิวส์. “ศปมผ. ร่วม พม.บูรณาการจัดฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์”. เข้าถึงได้จาก : http://pattayaupdatenews.com
๑๓๔ คมชัดลึก. “คาดโทษทุกสน.ปล่อยลักลอบค้าประเวณีเด้ง!”. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net /
news/crime/229281
๑๓๕ ประชาชาติธุรกิจ. “พม.เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน พบทั้งประเทศ 4 พันกว่าคน กทม.แชมป์มากสุด”. เข้าถึงได้จาก :
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1457524529
๑๓๖ ไทยพีบีเอส. “สหรัฐฯ เลื่อนอันดับไทยขึ้น "เทียร์ 2" รายงานการค้ามนุษย์”. เข้าถึงได้จาก : http://news.thaipbs
.or.th /content/253608
๑๓๗ มติชนออนไลน์. “จู่โจม”มาเรีย”อาบอบนวด ไร้ผิดกฎหมาย-ผกก.เผยตรวจ”โพไซดอน”แล้ว”. เข้าถึงได้จาก :
https://www.matichon.co.th/news/178522
๑๓๙ พัทยาอัพเดทนิวส์. “ศปมผ. ร่วม พม.บูรณาการจัดฝึกภาคปฏิบตั ใิ นทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”.
เข้าถึงได้จาก : http://pattayaupdatenews.com
๑๓๙ บีบีซีไทย. “เร่งเครื่องปราบการค้ามนุษย์ในธุรกิจค้าประเวณี เข้ากวาดจับ “นาตารี” เป็นแห่งแรกในกทม. เจ้าหน้าที่ 5
นายโดนโยกย้าย”. เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/BBCThai/posts /1783168691904163
๑๔๑ ผู้จัดการ. “พม.ผลักดันแล้ว! ขอทานต่างด้าว 1,730 ราย-จัดระเบียบขอทาน 3 ปี 4.9 พันราย”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000128547
๑๔๓ Econnews. “หารือ’การค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง’ (AHKTNC) ตั้งเป้าเจรจาเสร็จภายในปี ๕๙ ดันฮ่องกงเป็นศูนย์กลาง
กระจายสินค้า เชื่อมประตูการค้าจีน”. เข้าถึงได้จาก : http://www.econnews.co.th
๑๔๓ กรมประชาสัมพันธ์. “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดันโลจิสติกส์ รับเขต ศก.พิเศษ-บุกมาเลย์”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5691&filename=index
๑๔๓ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม. “หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าการดำ�เนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”. เข้าถึงได้จาก :
http://enlawfoundation.org/newweb/?p=1952
๑๔๖ โพสต์ทูเดย์. “ทบทวนจ่ายเงินช่วยไร่อ้อย”. เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/gov/449365
๑๔๖ คิดล้ำ� นำ�เทรนด์. “ไทย-เมียนมา อนาคตท่าเรือน้ำ�ลึกทวาย”. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaiquote.org /content/2916
๑๔๙ สำ�นักข่าวอิศรา. “รอต่อไป? พื้นที่ปลอดภัยชายแดนใต้”. เข้าถึงได้จาก : https://www.isranews.org/contentpage/67-south-slide/49730-wait_49730.html
๑๕๐ ข่าวด่วน ข่าวเด่น สถานการณ์ภาคใต้. “การพูดคุยสันติสุขระหว่างกลุ่มมาราปาตานีและรัฐบาลไทย วันที่ 19 – 22
ธ.ค.2559 ที่ประเทศมาเลเซีย หัวข้อหลักที่จะพูดคุย คือ กรอบการสร้างพื้นที่ปลอดภัย”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.southernreports.com/?p=6003
๑๕๑ “เรื่องราวของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. เข้าถึงได้จาก : http://o4057.blogspot.com/
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๑๕๔ ไทยพีบีเอส. “เสียงจาก "พล.อ.อักษรา" ถึงสื่อมวลชน ก่อนการพูดคุยสันติสุขฯ รอบใหม่”. เข้าถึงได้จาก : http://
news.thaipbs.or.th/content/250511

๑๕๔ ไทยรัฐ. “ค้นเรือนจำ�สงขลา! ผู้ต้องหา เผย มีนักโทษค้ายาบ้ารายใหญ่ในคุก เป็นผู้สั่งการ”. เข้าถึงได้จาก : www.
thairath.co.th/content/580234
๑๕๕ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก. “เสริมพลังบวกเด็ก3จังหวัดชายแดนใต้”. เข้าถึงได้จาก : http://www.iamchild.org
๑๕๖ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้. “สามจังหวัดภาคใต้: ฆ่าแล้วเผากลับมาใหม่ท่ามกลางเสียงเรียกร้องหาพื้นที่
ปลอดภัยและความพยายามสร้างบรรยากาศพูดคุยสันติภาพ”. เข้าถึงได้จาก : http://www.deepsouthwatch.org
/node/8205
๑๕๖ https://www.youtube.com/watch?v=JLE3dKre-gw
๑๕๗ ไทยพีบีเอส. “กสม.ฟังปัญหาโรงไฟฟ้าเทพาละเมิดสิทธิชุมชน”. เข้าถึงได้จาก : http://news.thaipbs.or.th /content/255123
๑๕๘ ฐานเศรษฐกิจ. “เร่งสร้างที่อยู่ชาวริมคลอง ลงเสาเอกชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 7 เม.ย.”. เข้าถึงได้จาก : http://www.
thansettakij.com/content/42817
๑๕๙ ประชาไท. “‘เทพา-ปัตตานี’ ทะเลป่าเลนผืนเดียวกัน นักศึกษานับพันต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน หวั่นมลพิษ กระทบ
สันติภาพ”. เข้าถึงได้จาก : https://prachatai.com/journal/2016/01/63648
๑๖๑ กรุงเทพธุรกิจ. “ประธานกสม.เชื่อสั่ง 'ปิดเหมืองทอง' จุดเริ่มสิทธิปชช.”. เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/697776
๑๖๑ ไทยพับลิก้า. ““คนเอาเหมือง” ชุมชนรอบเหมืองทองอัครา 29 หมู่บ้าน – บริษัทรับเหมาช่วง รวมกว่า 5 พันคน ยื่น
หนังสือถึงนายกฯ ขอให้ฟังชาวบ้านตัวจริง”. เข้าถึงได้จาก : https://thaipublica.org/2016/05/akara-resources-19-5-2559/
๑๖๒

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. “สกน. ออกแถลงการณ์ ไม่ร่วม ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่บัญญัติสิทธิชุมชน”. เข้าถึงได้จาก
: http://landjustice4thai.org/news.php?id=286
๑๖๒ “เปิดเออีซี-เขตพัฒนาศก.พิเศษ แม่เหล็กดูดทัพนักลงทุนบูม 10 จังหวัดชายแดน”. เข้าถึงได้จาก : http://www.
skyscrapercity.com/showthread.php?p=130302751
๑๖๕ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. “ฟังเสียงจากพื้นที่ในเวที ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น’”. เข้าถึงได้
จาก : https://tlhr2014.wordpress.com/2016/01/21/sez_seminar/
๑๖๘ ประชาไท. “คนเวียงแหงจัดมหกรรมเสียงคนต้นน�้ำแตงสรุปบทเรียนสิทธิชุมชน-ปัญหาที่ดิน ป่าไม้”. เข้าถึงได้จาก :
https://prachatai.com/journal/2016/04/65400
๑๖๙ มูลนิธิชีวิตไทย. “นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ‘พิเศษ’ สำ�หรับใคร ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมผ่านกลุ่ม
แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบจังหวัดสระแก้ว”. เข้าถึงได้จาก : http://www.landactionthai.org
๑๗๒ Builder News. “พื้นที่สื่อวัสดุ ดีไซน์เพื่อทุกคน”. เข้าถึงได้จาก : http://www.buildernews.in.th/techproducts/
product-knowledge/1164
๑๗๓ เที่ยวลำ�พูน. “วิถีผ้าทอไทลื้อบ้านธิ”. เข้าถึงได้จาก : http://travel.lamphunpao.go.th
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๑๕๔ ไทยพีบีเอส. “เสียงจาก "พล.อ.อักษรา" ถึงสื่อมวลชน ก่อนการพูดคุยสันติสุขฯ รอบใหม่”. เข้าถึงได้จาก : http://
news.thaipbs.or.th/content/250511

๑๗๖ กองก๋อยซิตี้. “ชุดกะเหรี่ยงสวยๆค่ะ”. เข้าถึงได้จาก : https://sopa2006.wordpress.com
๑๗๗ Thailand’s world. “คนในภาคเหนือของประเทศไทย”. เข้าถึงได้จาก : http://www.thailandsworld.com/th/
thai-people/north-thailand-people/hmong-people-thailand/index.cfm
๑๗๙ เนชั่น. “คนพิการใช้สิทธิออกเสียง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ". เข้าถึงได้จาก : http://www.nationtv.tv/main/
content/politics/378512137/
๑๘๑ โอเค เนชั่น. “แนวคิดองค์กรคนพิการแห่งการพึ่งตนเอง..พึ่งตนเองได้อย่างไร”. เข้าถึงได้จาก : http://oknation.
nationtv.tv/blog/coachpong/2016/05/31/entry-1
๑๘๒ ประชาชาติธุรกิจ. “"แรงงาน" เดินตามประชารัฐ จ้างงานคนพิการ 10,000 คน”. เข้าถึงได้จาก : https://www.
prachachat.net/news_detail.php?newsid=1461669872
๑๘๓ STD. “การออกแบบเพื่อคนทุกคน Universal Design (UD)”. เข้าถึงได้จาก : https://www.stdtiles.com
๑๘๕ เอ็มไทย. “บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ช่วยคนพิการ ให้สิทธิเบิกค่าพยาบาลประกันสังคม”. เข้าถึงได้จาก : https://news.mthai.
com/politics-news/519382.html
๑๘๖ เนชั่น. “สปส.ขานรับ ม.44 ให้คนพิการรักษาฟรีตามสิทธิบัตรทอง". เข้าถึงได้จาก : http://www.nationtv.tv/main/
content/social/378519351/http://www.nationtv.tv/main/content/social/378519351/
๑๘๘ Accessibility Is Freedom. “ที่จอดรถคนพิการ ห้างซีคอน จัดทำ�พื้นที่ได้อย่างแจ๋ว ทั้งการให้บริการก็ยอดเยี่ยม
กำ�ลังปรับปรุงรออีกนิดครับ”. เข้าถึงได้จาก : http://www.accessibilityisfreedom.org
๑๘๘ https://pixabay.com/en/happy-fillipinske-children-1177043/
๑๘๙ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. “เสริมโภชนาการ เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.thaihealth.or.th
๑๙๑ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. “รับวัคซีนป้องกันโปลิโอในเด็ก”. เข้าถึงได้จาก : http://www.
thaihealth.or.th
๑๙๒ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. “สร้างมาตรการ ป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ�”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.thaihealth.or.th
๑๙๓ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา. “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อ
เนื่อง”. เข้าถึงได้จาก : http://www.phangnga.m-society.go.th/?p=973
๑๙๔ สำ�นักงานแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย. “หนุนออกพรบ.'Code Milk' คุมการตลาดนมผง”. เข้าถึงได้จาก : http://
www.muslim4health.or.th/2014/index.php?op=news-detail&id=785#.WW29aoSGOUk
๑๙๖ ประชาไท. “ยูนิเซฟเผยวัยรุ่นเอเชียส่วนใหญ่เชื่อว่ากำ�ลังอยู่ในอันตรายจากการคุกคามทางเพศออนไลน์”. เข้าถึงได้
จาก : https://prachatai.com/journal/2016/06/66218
๑๙๘ สำ�นักงานแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย. “ปิดเทอมใหญ่เด็กจมน้ำ�แล้ว 31 ราย”. เข้าถึงได้จาก : http://www.muslim4health.or.th/2014/index.php?op=news-detail&id=950#.WW27hYSGOUk
๑๙๙ ผู้จัดการ. “อุบัติเหตุ “รถรับส่ง นร.” พุ่ง พบดัดแปลงรถ ไร้ใบขับขี่ จี้คุมมาตรฐาน”. เข้าถึงได้จาก : http://manager.
co.th/Election48/ViewNews.aspx?NewsID=9590000054655
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๒๐๐ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย. “ความสำ�เร็จในระยะ 1 ปี ของการสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติใน
ประเทศไทย”. เข้าถึงได้จาก : http://voicelabour.org

๒๐๒ โพสต์ทูเดย์. “ศาลฎีกายกฟ้อง 5 ตำ�รวจ คดีอุ้มทนายสมชายปี47”. เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/
crime/407338
๒๐๔ พีพีทีวี. “ในวันไร้เงา เด่น คำ�แหล้ อุ้มหาย”. เข้าถึงได้จาก : https://www.pptvhd36.com
๒๐๔ พีพีทีวี. “ในวันไร้เงา เด่น คำ�แหล้ อุ้มหาย”. เข้าถึงได้จาก : https://www.pptvhd36.com
๒๐๖ ISPACE THAILAND. “ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องรัฐบาลไทยยกเลิกข้อกล่าวหานัก
ปกป้องสิทธิฯ”. เข้าถึงได้จาก : http://www.ispacethailand.org
๒๐๗ ทีวีพูล. “ท่าคุณไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยคุณ… ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ เพื่อบุคคลหลากหลายทางเพศ”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.tvpoolonline.com/content/177345
๒๐๘ ทีวีพูล. “ท่าคุณไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยคุณ… ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ เพื่อบุคคลหลากหลายทางเพศ”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.tvpoolonline.com/content/177345
๒๐๘ คมชัดลึก. “เปิดคุก!! ชมการดูแลนักโทษกลุ่มหลากหลายทางเพศ”. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.
net/news/regional/232550
๒๑๑ ทีวีพูล. “ท่าคุณไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยคุณ… ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ เพื่อบุคคลหลากหลายทางเพศ”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.tvpoolonline.com/content/177345
๒๑๒ ทีวีพูล. “ท่าคุณไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยคุณ… ‘พ.ร.บ.คู่ชีวิต’ เพื่อบุคคลหลากหลายทางเพศ”. เข้าถึงได้จาก :
http://www.tvpoolonline.com/content/177345
๒๑๓ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้ามพื้นที่ของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”. เข้าถึงได้จาก : http://thaitgri.
org/?p=37456
๒๑๕ เช้านี้ที่หมอชิต. “ความสุขของผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นาพู่ จ.อุดรธานี”. เข้าถึงได้จาก : http://mediastudio.
co.th/2016/08/18/39866/
๒๑๗ สำ�นักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ. “ภาพกิจกรรม :กศน.ตำ�บลพรเจริญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การทำ�ไม้กวาดดอกหญ้า”. เข้าถึงได้จาก : http://nfe-bk.go.th/index.
php?id=show_activity&id_act=1031
๒๒๑ สำ�นักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ. “ภาพกิจกรรม :กศน.ตำ�บลพรเจริญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การทำ�ไม้กวาดดอกหญ้า”. เข้าถึงได้จาก : http://nfe-bk.go.th/index.
php?id=show_activity&id_act=1031
๒๒๑ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. “"ไทเทยิ่น" ต้นแบบผู้สูงอายุ รวมพลังสร้างสังคมสุขภาวะ”. เข้าถึง
ได้จาก : http://www.thaihealth.or.th/Content/31002-
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๒๐๑ คมชักลึก. “ครบรอบ9ปีการจากไปของ'เจริญ วัดอักษร'”. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/news/
crime/161553

๒๒๒ เช้านี้ที่หมอชิต. ““เช้านี้ที่หมอชิต” พาไปชมบรรยากาศความสุข ในการเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 ส.ค.นี้
อย่าพลาด!”. เข้าถึงได้จาก : http://www.mediastudio.co.th/2016/08/17/39449/
๒๒๓ ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง. “แรงงานต่างถิ่น: แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ จดทะเบียนแล้วกว่า
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