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การใช้จ่ายอย่างประหยัดจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว
ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัด
เท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย
ความสามัคคีปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง
สองประการนี้ คือ คุณลักษณะส�ำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นกันว่า
ไม่น่าที่จะเจริญ ไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอด
มาแต่โบราณกาล จากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการ หรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย
คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด
โดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส�ำคัญระหว่าง
บุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม
การมีเสรีภาพนัน้ เป็นของทีด่ อี ย่างยิง่ แต่เมือ่ จะใช้จำ� เป็นต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบ
มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและ
ความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย
การท�ำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแส ความพอใจ และความต้องการของมนุษย์
จึงท�ำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�ำเป็นต้องท�ำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งท�ำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่
แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว
ชาติ บ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการด�ำรงรักษาชาติประเทศนั้น
มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คน ที่จะต้องร่วมมือ
กระท�ำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน
บ้านเมืองของเราก�ำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ
การที่ท�ำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการ
คิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง
ความสุข ความเจริญ อันแท้ทจี่ ริงนัน้ หมายถึง ความสุขความเจริญทีบ่ คุ คลแสวงหามาได้ดว้ ยความเป็นธรรม
ทัง้ ในเจตนาและการกระท�ำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผูอ้ นื่
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ค�ำน�ำ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดตัง
้ ครัง
้ ขึน
้ แรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีสถานะเป็นองค์กรอืน
่ ตามรัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าทีส
่ ง
่ เสริมและคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักการปารีส (Paris Principles) ใน ๕ ส่วนส�ำคัญ คือ (๑) การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (protection function) และการท�ำงานกึ่งตุลาการ (quasi-judicial function) (๒) การให้
ค�ำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (advisory function) (๓) การเฝ้าระวังสถานการณ์สท
ิ ธิมนุษยชน (monitoring
function) (๔) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (promotional function) และ (๕) การท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และองค์กรอืน
่ ๆ ทัง
้ ภายในและต่างประเทศ (relationship with stakeholders and other bodies)
ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้บังคับเมื่อ
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ กสม. มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ โดยมีหน้าที่และอ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้ในหมวด
๑๒ ส่ ว นที่ ๖ มาตรา ๒๔๗ พร้ อ มกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง
่ มีผลใช้บง
ั คับตัง
ั ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยหนึง
่ ในภารกิจส�ำคัญ
้ แต่วน
ของ กสม. คือ การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยแบบสรุป
ซึง
่ ประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยควรด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วน
ั สิน
ิ เพือ
่ น�ำเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ตอ
่ ประชาชน
้ ปีปฏิทน
พร้อมกับก�ำหนดให้ กสม. จัดให้มีแผนการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานดังกล่าว เพื่ อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
โดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรี
ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็วภายหลังจากที่ได้รับทราบรายงานดังกล่าว และ
ในกรณีใดที่มิอาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการให้แจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ�ำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าว คณะท�ำงานพั ฒนาระบบการติดตาม
และประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ป ระมวลสถานการณ์ จ ากที่ ป รากฏในสื่ อ มวลชน ข้ อ มู ล
การด�ำเนินงานทีไ่ ด้รบ
ั จากหน่วยราชการต่าง ๆ การจัดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นทีต
่ า่ ง ๆ ตลอดจนงานศึกษาวิจย
ั ที่ กสม. ร่วมด�ำเนินการกับภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมกับ
พิจารณาเรือ
่ งร้องเรียนและการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ภายใต้ กสม. โดยน�ำข้อมูลข้างต้น
มาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีจ�ำนวน ๗ ฉบับและ
สิทธิเสรีภาพทีร่ ฐ
ั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รบ
ั รองไว้ ตลอดจนพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการพิ จารณาข้อเสนอแนะเพื่ อแก้ไขปัญหานั้น ได้น�ำบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในหมวดต่าง ๆ มาพิ จารณาประกอบ อาทิ หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ และหมวดหน้าที่ของรัฐ
ตลอดจนรายงาน แนวทาง หรือความเห็นในการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
คณะกรรมการปฏิรป
ู ประเทศด้านต่าง ๆ โดยรายงานฉบับนีน
้ ำ� เสนอทัง
้ ความก้าวหน้าและถดถอยของสถานการณ์
พร้อมกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง จ�ำแนกเป็น ๕ ส่วน ๑๘ ประเด็น คือ (๑) สิทธิและ
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เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ (๒) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ใน ๓ ประเด็น (๓) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน ๓ ประเด็น (๔) สิทธิของบุคคล ๖ กลุม
่ และ
(๕) สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม
กสม. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การเสนอรายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ของประเทศไทยจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า งพลั ง ความร่ ว มมื อ และเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กลไก
และกระบวนการติดตามตรวจสอบ การพิ จารณาทบทวน และการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในขณะที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมและปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับสิทธิและการท�ำหน้าที่
ต่อกัน ซึง
่ เป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมและคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้วฒ
ั นธรรม
สิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มกราคม ๒๕๖๑
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สารบัญ
ค�ำน�ำ

๗

สารบัญ

๙

ภาพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๑

ภาพคณะผู้บริหารส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๒

ผังแสดงการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

๑๓

อักษรย่อและความหมาย

๑๔

บทสรุปเชิงบริหาร

๑๗

EXECUTIVE SUMMARY

๓๓

บทที่ ๑
๔๗

สิทธิและเสรีภาพที่พึงได้รับการคุ้มครองของไทย
บทที่ ๒
การประเมินสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐

๖๕

บทที่ ๓
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๗๕

๓.๑ การทรมานและการบังคับสูญหาย

๗๗

๓.๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๘๑

๓.๓ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสือ
่ มวลชน และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

๙๑

บทที่ ๔
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๙๙

๔.๑ สิทธิทางการศึกษา

๑๐๐

๔.๒ สิทธิในการท�ำงาน

๑๐๙

๔.๓ สิทธิด้านสุขภาพ

๑๑๕

บทที่ ๕
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๖ กลุ่ม

๑๒๗

๕.๑ กลุ่มเด็ก

๑๒๙

๕.๒ กลุ่มสตรี

๑๓๕

๕.๓ กลุ่มวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ

๑๔๐

๕.๔ กลุ่มผู้สูงอายุ

๑๔๖
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สารบัญ
๕.๕ กลุ่มคนพิ การ

๑๕๑

๕.๖ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้ นเมือง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และประชากรข้ามชาติ

๑๕๕

บทที่ ๖
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ใน ๕ ประเด็นร่วม

๑๖๙

๖.๑ สถานการณ์การค้ามนุษย์

๑๗๐

๖.๒ สถานการณ์ในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๘๐

๖.๓ ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

๑๘๘

๖.๔ สิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๙๖

๖.๕ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

๒๐๗

ภาคผนวก
• ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓

๒๑๒

• ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานพั ฒนา
ระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๒๑๔

• กระบวนการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

๒๑๖

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑

๑๐๑

ตารางที่ ๒

๑๑๖

ตารางที่ ๓

๑๘๒

ตารางที่ ๔

๒๐๑

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิท่ี ๑

๑๘๑

แผนภูมิท่ี ๒

๑๘๑

แผนภูมิท่ี ๓

๑๘๔

แผนภูมิท่ี ๔

๑๘๖

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑
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๑๓

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓
(วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน)

นายวัส ติงสมิตร

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดย
ี ง
ิ่

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออกจากต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

นางอังคณา นีละไพจิตร

นางเตือนใจ ดีเทศน์

นายชาติชาย สุทธิกลม

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผู้บริหารส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ

เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาววารุณี เจนาคม

้ สมนึก
นายบุญเกือ

นางสาวรตญา กอบศิรก
ิ าญจน์

รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ

นางหรรษา บุญรัตน์

นายโสพล จริงจิตร

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

ทีป่ รึกษาส�ำนักงานฯ

ทีป่ รึกษาส�ำนักงานฯ

ทีป่ รึกษาส�ำนักงานฯ

(เกษียณอายุราชการเมือ่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

(และได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
รองเลขาธิการฯ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐)
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แผนและผลการด�ำเนินงาน

การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ กันยายน ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑

มีนาคม - ตุลาคม ๒๕๖๐

มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐

แผนการด�ำเนินการ

ผลการด�ำเนินการ

๑. การวางแผน
• การพัฒนากรอบประเด็น และประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะท�ำงาน MER
และก�ำหนดกรอบประเด็น และ คณะผูบ้ ริหาร และกลุม่ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สิน้ ๑๓ ครัง้ (ระหว่างวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑)
น�ำเสนอต่อ กสม.

๒. การออกแบบ
คัดเลือกประเด็น

๓. การเก็บ/
ตรวจสอบข้อมูล
๔. การประสานข้อมูล
(เพิ่มเติม) ติดตาม
และวิเคราะห์

๕. การพัฒนา จัดท�ำรายงาน
ตรวจสอบเนื้อหา
และน�ำเสนอประเด็นสรุป

๖. การจัดพิมพ์ และ
น�ำเสนอต่อ ครม. สนช.
และสาธารณชน

• การทบทวนเนือ้ หาและสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในปี ๒๕๕๙ ข้อมูลจากเวที
กสม.พบประชาชน ๓ ภาค (จัดในปี ๒๕๕๙) การศึกษาข้อเท็จจริงทีส่ ะท้อนปัญหา
เชิงโครงสร้าง จัดล�ำดับความส�ำคัญ และตรวจสอบเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปการ
น�ำเสนอใน ๕ ส่วนหลัก ๑๘ ประเด็น (ปี ๒๕๖๐)
• การพัฒนา/ใช้ระบบเก็บสะสมข้อมูลออนไลน์ <mer.nhrc.or.th> จากแหล่งเปิด
และแหล่งปิด โดยจ�ำแนกตามสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคี จ�ำนวน ๗ ฉบับ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
• การประมวลสถานการณ์จากข้อมูลที่น�ำเสนอโดยสื่อมวลชน การด�ำเนินงาน
ของหน่วยราชการต่าง ๆ เวทีเพือ่ รับฟังความเห็นจากประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าค ๑ ครัง้ การประชุมเชิงประเด็น การศึกษาวิจยั ที่
กสม. ร่วมด�ำเนินการกับภาคส่วนต่าง ๆ
• การประสานข้อมูลภายในหน่วยงาน การพิจารณา/ติดตาม/ตรวจสอบกรณี
ร้องเรียน และการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ภายใต้ กสม. รวมถึง
ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อเสนอของ กสม.
• การประสานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ๑๙ แห่ง
• การประสาน รับ และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากการชีแ้ จง ข้อเสนอ และข้อคิดเห็นจาก
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐ ๑๖ แห่ง รวมถึงความเห็นของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติทเี่ กีย่ วข้อง
• การสังเคราะห์ เชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับกับสนธิสัญญาหลักด้าน
สิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และหลักการสิทธิมนุษยชนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
• การน�ำเสนอ ร่างรายงานฯ ต่อ กสม. เพือ่ ขอความเห็น ปรับปรุง และพัฒนา
(ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑)
• การน�ำเสนอ และรับรองรายงานฯ ในทีป่ ระชุม กสม.บริหาร ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑
(๙ มกราคม ๒๕๖๑)
• การจัดท�ำบทสรุปและแปล การออกแบบการน�ำเสนอและจัดพิมพ์ (ระหว่าง
วันที่ ๑๐ มกราคม - วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑)
• การน� ำเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และเผยแพร่
สูส่ าธารณะ (ก่อนวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
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อักษรย่อและความหมาย

(เรียงตามตัวอักษรน�ำจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

กสม.
คสช.
CAT
CEDAW
CERD
CPED
CRC
CRPD
HRDD
ICCPR
ICESCR
ICRMW
ILO
MER
NAP
OP
OP-CEDAW

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (International Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก (International Convention on the Rights of the Children)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (International Convention on the Rights of
Persons with Disabilities)
กระบวนการสอบทานการกระท�ำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว
(International Convention on the Protection of the Rights of Migrants and Members of their
Families)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization)
คณะท�ำงานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Working Group on Monitor,
Evaluation and Report) ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and
Human Rights)
พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol)
พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Optional
Protocol to the CEDAW)
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OP-CRPD
OP-AC
OP-SC
OP3
UNDRIP
UNGPs
UPR

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Optional Protocol to the CRPD)
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้ง
กันด้วยก�ำลังอาวุธ (Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed
Conflict)
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามก
เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and
Child Pornography)
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional
Protocol to the CRC on a Communications Procedure)
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples)
หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบ “คุ้มครอง-เคารพ-เยียวยา”
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework )
กระบวนการสากลเพื่อการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic
Review)
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บทสรุป เชิงบริหาร

บทสรุปเชิงบริหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เริม
่ ต้นจัดท�ำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ โดยทบทวนเนื้ อ หาและ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานการณ์
ปัญหาเชิงโครงสร้าง ควบคู่กับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น และพิ จารณาก�ำหนดเนื้อหา
ส�ำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในปี ๒๕๖๐ เป็น ๕ ส่วนหลัก ประกอบด้วย
๑๘ ประเด็นย่อย
กสม. ประสานงาน และใช้ข้อมูล ๒ ส่วนส�ำคัญในการจัดท�ำรายงาน ประกอบด้วย
ข้ อ มู ลภายใน ได้ แก่ เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ ข้ อเท็ จ จริ ง ตามกรณี ร้ อ งเรี ย น และ
การรับฟังความเห็นในการประชุม การสัมมนา หรือการประชุมกลุม
่ เฉพาะ และข้อมูลภายนอก
ได้แก่ สถิตข
ิ อ
้ มูลจากหน่วยงาน และองค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย
่ วข้องด้านการส่งเสริมและคุม
้ ครอง
สิทธิมนุษยชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน ๑๙ แห่ง การประชุมรับฟังข้อมูล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค การประชุม/สัมมนาเพื่ อรับฟังสถานการณ์และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการจัดเวที กสม. พบประชาชนในภูมิภาค การติดตาม
สถานการณ์ของกลุม
่ ประเด็น การติดตามผลการด�ำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง
่
ในด้านการพั ฒนา การปฏิรูปสังคม และการเมืองของประเทศ
ในส่วนของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน กสม. ใช้มาตรฐานที่ก�ำหนดในเชิง
ตัวชีว้ ด
ั (indicator) และหลักเกณฑ์ (benchmark) ตามสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
และข้อเสนอแนะตามกลไกกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ รวมถึงหลักการสิทธิมนุษยชนตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ ภายใน
ประเทศเป็นส�ำคัญ โดยน�ำเสนอผลการประเมินสถานการณ์สท
ิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย
แบบสรุป ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ภาพรวมการประเมินสถานการณ์ ปัญหาและ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะซึ่ง มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การประเมินสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ ประกาศใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รบั รอง
คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คลไว้ ใ นหมวดทั่ ว ไป และก� ำ หนดรั บ รองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทยไว้
ในหมวด ๓ โดยวางหลักให้สทิ ธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดทีไ่ ม่ได้หา้ ม
ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ และการนัน้ ไม่กระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ นัน้ ย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพกระท�ำการนัน้ ได้โดยได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้
จากได้มีการทบทวนรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา พบว่า มีสิทธิบางอย่างที่เขียนไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพแต่มิได้น�ำมา
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บทสรุปเชิงผู้บริหาร

อนึง่ มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐
กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พบว่า แม้สทิ ธิจะเกิดขึน้ มาก่อนรัฐและรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งเคารพ คุม้ ครองและด�ำเนินการให้สทิ ธิดงั กล่าว
เกิดขึน้ จริง แต่ทว่า ด้วยเหตุของความพยายามในการบริหารจัดการให้เกิดสิทธิตา่ ง ๆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ จึงบัญญัตใิ นลักษณะสิทธิทรี่ ฐั ท�ำให้เกิดขึน้ เป็นส�ำคัญมากกว่า โดยแม้วา่ จะบัญญัตใิ ห้มกี ารกระจายอ�ำนาจและการบริหาร
จัดการในระดับย่อย และคณะรัฐมนตรีตอ้ งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึง่ ต้องสอดคล้องกับหน้าทีข่ องรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ และผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ หมืน่ คนสามารถเข้าชือ่ เสนอกฎหมายตามหมวดสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย หรือหมวดหน้าทีข่ องรัฐได้ แต่เพือ่ ให้การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนเป็นจริง และมีความยัง่ ยืน จึงจ�ำเป็นที่
จะต้องมีกระบวนการส่งเสริม และรับประกันให้ประชาชนในฐานะผูท้ รงสิทธิสามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
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ปฏิบตั จิ ริง จึงก�ำหนดสิทธิเสรีภาพบางประการไว้ในหมวดหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ ท�ำให้สทิ ธินนั้ เกิดขึน้ จริงในทางปฏิบตั โิ ดยก�ำหนด
ให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งด�ำเนินการและก่อให้เกิดสิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามเร่งรัดให้รฐั ด�ำเนินการ รวมถึงฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องหากไม่มกี ารด�ำเนินการดังกล่าว ดังนัน้ จึงเขียนหมวดหน้าทีข่ องรัฐเพิม่ เติมเพือ่ เป็นหลักประกันว่า
รัฐต้องปฏิบตั ติ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ และเพือ่ ท�ำให้สทิ ธิของประชาชนอันทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากรัฐเกิดขึน้ อย่างแท้จริง
หมวดหน้าทีข่ องรัฐเป็นเรือ่ งหลักการส�ำคัญและจ�ำเป็น ซึง่ รัฐจะต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วนโดยเหมาะสมกับสถานะทางการเงินและ
การคลังของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหมวดปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ขจัดความขัดแย้งและลดความเลือ่ มล�ำ้ ในสังคม โดยก�ำหนดให้
ต้องจัดท�ำกฎหมายว่าด้วยแผน และขัน้ ตอนการปฏิรปู ภายใน ๑๒๐ วัน และให้เริม่ ด�ำเนินการตามแผนในการด�ำเนินการปฏิรปู
ประเทศภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้

ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
มี ๓ ประเด็นหลัก คือ
การทรมานและการบังคับสูญหาย

สิทธิที่จะไม่ถูกกระท�ำทรมานและบังคับสูญหายเป็นสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ได้รับการรับรองใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กติกา ICCPR และอนุสญ
ั ญา CAT โดยในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รัฐบาลได้
ผลักดันให้มกี ารยกร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... โดยหลังจากทีร่ า่ ง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานฯ เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทีป่ ระชุมได้มมี ติให้นำ� ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวคืนสูก่ ารพิจารณาของรัฐบาลอีกครัง้
เนื่องจากเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางประการ โดยองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ล้วนแสดงความกังวล และขอให้รัฐบาลเร่งรัดการพิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำทรมานจ�ำนวน ๑๐๒ ค�ำร้อง โดยส่วนใหญ่
เป็นค�ำร้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปี ๒๕๖๐ มีจ�ำนวน ๒๗ ค�ำร้อง โดยส่วนมากเป็นการกล่าว
อ้างว่าเจ้าหน้าทีด่ า้ นความมัน่ คงเป็นผูก้ ระท�ำทรมานขณะจับกุมหรือควบคุมตัว แต่ทว่า ในปี ๒๕๖๐ กสม. ยังไม่พบเรือ่ งร้องเรียน
เกี่ยวกับการบังคับให้สูญหาย จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสถานการณ์ส�ำคัญที่มี
ความก้าวหน้า แต่ขณะเดียวกันการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้คณะรัฐมนตรีน�ำร่าง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานฯ กลับไปทบทวนอีกครัง้ กลับท�ำให้การแก้ไขปัญหาการกระท�ำทรมานและ
การบังคับสูญหายในเชิงโครงสร้างต้องสะดุดลง กระบวนการตรากฎหมายฉบับนีม้ คี วามล่าช้าเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงเสนอให้รฐั
เร่งด�ำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา CAT ซึง่ ประเทศไทยเป็นภาคี โดยการตราพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การทรมานฯ การก�ำหนดให้การกระท�ำทรมานและการบังคับสูญหายเป็นความผิดทางอาญา การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สตั ยาบัน
อนุสญ
ั ญา CPED และการจัดตัง้ กลไกการร้องเรียนและให้มกี ารสอบสวนข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทรมานและการบังคับสูญหาย
ซึ่งจะประกัน หรือดูแลให้เกิดการแจ้งข้อมูล
ที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการกระท�ำ
ทรมานและการบังคับสูญหาย รวมถึงการอบรม
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับเจ้าพนักงาน
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าด้านความมัน่ คง
เพือ่ ให้เกิดความเคารพอย่างเต็มทีต่ อ่ สิทธิมนุษยชน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

กติกา ICCPR และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รบั รองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว้ และรัฐได้พยายามด�ำเนิน
การทั้งการแก้ไข ปรับปรุง หรือตรากฎหมายและนโยบาย ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้บุคคล
ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน และค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหา จ�ำเลยและผู้ต้องขัง
ในปี ๒๕๖๐ รัฐได้ดำ� เนินการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม ได้จดั ท�ำ
แผนปฏิรปู ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ๑๐ ด้าน การตราพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ ให้การด�ำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักสากล การปล่อยตัวชั่วคราวโดยจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและก�ำกับดูแล
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บทสรุปเชิงผู้บริหาร

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ

ภาพรวมในปี ๒๕๖๐ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถูกควบคุมโดยการใช้กฎหมายก�ำกับ ตรวจสอบ และควบคุม
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ในการเอาผิดการกระท�ำที่เป็นการน�ำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และการเอาผิดฐานหมิ่นประมาท
ซึ่งต่อมารัฐบาลได้แก้ไขและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�ำเนินการดังกล่าวโดยปรับปรุงและประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่รวมความผิดฐาน
หมิ่นประมาทเข้าไว้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในส่วนของเสรีภาพทาง
วิชาการ๑ มีการใช้ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ห้ามการชุมนุมตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดกับผูท้ ใี่ ช้เสรีภาพในลักษณะดังกล่าว
ในขณะที่มีข้อโต้แย้งในหลายเหตุการณ์ซึ่ง
ยืนยันว่า การใช้สิทธิและเสรีภาพมิได้เกิน
ขอบเขตทางกฎหมาย และรัฐธรรมนูญได้
ให้ความคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ ส่วน
เสรีภาพสือ่ มวลชน ซึง่ ได้รบั การรับรองภายใต้
รัฐธรรมนูญ ก็ถูกจ�ำกัดโดยค�ำสั่งของ คสช.
และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับ รวมถึง
การพิจารณาประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรม
๑ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการมีความเห็น (right to hold opinions) และสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression)
ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิด ซึ่งรัฐสามารถจ�ำกัดได้ด้วยเหตุผลตามข้อบทที่ ๑๙ (๓) ของกติกา ICCPR โดยมีเงื่อนไขตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ.
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ในชั้ น ปล่ อ ยชั่ ว คราว และโครงการปล่ อ ย
ชัว่ คราวด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว
(Electronic Monitoring : EM) เพื่อให้
ผู้ต้องหา หรือจ�ำเลยมีโอกาสได้รับการปล่อย
ชั่วคราวมากขึ้น การน�ำ EM มาใช้กับผู้กระท�ำ
ความผิดในระบบงานคุมประพฤติ
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง พบสถานการณ์
น่าห่วงใย ได้แก่ การเสียชีวิตของบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐ กระบวนการยุติธรรมในสภาวะการใช้
กฎหมายพิเศษในกรณีของการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗
และฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้องอยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหาร ต่อมาได้มีค�ำสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ ๕๕/๒๕๕๙ ให้พลเรือนที่กระท�ำความผิดดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาล
ยุติธรรม ผลจากค�ำสั่งดังกล่าวแม้ว่าจะท�ำให้การกระท�ำความผิดหลังจากวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อยู่ในอ�ำนาจของศาล
ยุติธรรม แต่การกระท�ำความผิดก่อนวันดังกล่าว พลเรือนยังคงถูกด�ำเนินคดีในศาลทหาร ซึ่งคณะกรรมการประจ�ำกติกา
ICCPR ได้มขี อ้ สังเกตว่าควรใช้มาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ รับพิจารณาค�ำร้องให้ถา่ ยโอนคดีจากศาลทหารส�ำหรับความผิดทีเ่ กิดขึน้
ก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ถ่ายโอนคดีที่ยังพิจารณาไม่เสร็จไปยังศาลพลเรือน และเปิดโอกาสให้จ�ำเลยที่เป็น
พลเรือนในคดีที่ศาลทหารตัดสินแล้วสามารถอุทธรณ์ค�ำตัดสินต่อศาลพลเรือนได้

และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และในส่วนของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ พบว่า ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังขาดความชัดเจนในการพิจารณาระหว่างการชุมนุมทีไ่ ม่ได้
เกี่ยวข้องกับการเมือง และการใช้ดุลพินิจที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิมากกว่าการส่งเสริมและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รับรอง และคุ้มครองไว้

ส่ วนที่ ๓ การประเมินสถานการณ์ด้านสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรม
สิทธิทางการศึกษา

รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ประกันสิทธิทางการศึกษา และด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุ
สิทธิทางการศึกษาโดยล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๓ ของกติกา ICESCR อาทิ การจัดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๗๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการศึกษา (ร้อยละ ๑๘.๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด) การประกันการเข้าถึงการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี การจัดการศึกษา
ระดับขั้นอุดมศึกษาบนพื้นฐานความสนใจ
และความสามารถโดยไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยผ่ า น
โครงการ Thai MOOC การสนับสนุนเงินเพิ่ม
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทั้งในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาและนักเรียนยากจน
การน�ำเทคโนโลยีทางไกลมาพัฒนาคุณภาพ
ในทางการศึ ก ษา การให้ ภ าคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษากับภาครัฐ และการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา (accessibility) โดย
เฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชนชายขอบซึง่ ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับได้อย่างครบถ้วน และมีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับ
วิถชี วี ติ ดังนัน้ จึงมีขอ้ เสนอแนะให้รฐั บาลเร่งด�ำเนินการปฏิรปู การศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล�้ำและการจัดการประเมินผลส�ำเร็จและเผยแพร่ความก้าวหน้า
ของนโยบาย กฎหมาย มาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ด�ำเนินการไปแล้ว ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการมีอยู่และการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
สิทธิด้านสุขภาพ

รัฐบาลได้จัดท�ำนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกันสิทธิในสุขภาพ ตลอดจนมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ที่จะด�ำเนินการเพื่อบรรลุผลตามมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ (the highest attainable standard of health) ในการจัด
บริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และข้อ ๑๒ ของกติกา ICESCR อาทิ การประกัน
สิทธิในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของรัฐให้กบั ประชากรภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และในกรณีฉกุ เฉินและ
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สิทธิในการท�ำงาน

กติกา ICESCR ได้ประกันสิทธิในการท�ำงาน ไว้ในข้อ ๖-๘ ได้แก่ (๑) สิทธิในการท�ำงาน (๒) สิทธิในการ
ได้ รั บ เงื่ อ นไขการท� ำ งานที่ เ หมาะสมเป็ น ธรรม และ (๓) สิ ท ธิ ที่ จ ะก่ อ ตั้ ง และเข้ า ร่ ว มสหภาพแรงงาน ในขณะที่
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ด ้ า นสิ ท ธิ ใ นการท� ำ งาน
ไว้ในมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒
ในปี ๒๕๖๐ รั ฐ บาลด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นการท� ำ งานในหลายส่ ว น อาทิ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และ
การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเพิ่มขึ้นในบางท้องที่ การด�ำเนินมาตรการการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานการปฏิบตั งิ านฉบับที่ ๑ และ ๒
ของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR และข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ โดยเฉพาะเรื่องการขยาย
ความคุ้มครองหลักประกันสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ท�ำให้การคุ้มครอง
สิทธิในการท�ำงานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
อาทิ การเรียกร้องค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับค่าครองชีพและการเพิ่มค่าจ้างไม่เท่ากัน
ทั้ ง ประเทศ รวมทั้ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อั ต รา
ค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ แรกเข้ า ที่ เ พี ย งพอต่ อ การ
เลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวอีก ๒ คน
ตามหลั ก การขององค์ ก าร ILO ตลอดจน
การที่รัฐยังไม่มีความก้าวหน้าในการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘
เท่าที่ควร รวมไปถึงเรื่องความไม่ครอบคลุม
ของกลุ่มลูกจ้างในการก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำของกลุ่มลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท
และการขาดการตรวจสอบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท�ำงาน ซึ่งเป็นกรณีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
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กรณีอบุ ตั เิ หตุภายใน ๗๒ ชัว่ โมงแรกทีไ่ ม่มกี ารเก็บค่าใช้จา่ ยกับผูป้ ว่ ย การแต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพมาใช้พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการ การประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความก้าวหน้าสิทธิด้านสุขภาพยังมีปัญหาและอุปสรรคในเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกับกลุม่ คนชายขอบซึง่ ยังเข้าไม่ถงึ การบริการ และรัฐบาลจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
การสาธารณสุขในสถานกักขังและเรือนจ�ำ การให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
การใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาล
เร่งด�ำเนินการปฏิรปู ด้านสาธารณสุขในเรือ่ งระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การสนับสนุนก�ำลังบุคลากร
ด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ

ส่วนที่ ๔ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๖ กลุ่ม
น�ำเสนอประเด็นสิทธิของบุคคล ๖ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มเด็ก

ประเทศไทยมีประชากรเด็ก (อายุ ๐ - ๑๗ ปี) จ�ำนวน ๑๓,๗๓๐,๙๒๗ คน โดยคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา
CRC มีข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์เด็กในประเทศไทยในเรื่องหลัก ๆ ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ การไม่มีกฎหมายก�ำกับ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การคุ้มครองเด็กจาก
ความรุนแรง การคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายและเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บในเด็ก และการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถน�ำมาใช้วิเคราะห์ประเมินความก้าวหน้า
ของงานสิทธิเด็ก เป็นต้น ในปี ๒๕๖๐ รัฐพยายามด�ำเนินการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ผ่านการแก้ไข
กฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
และพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่ า งไรก็ ดี ยั ง พบสถานการณ์ ที่ รั ฐ
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหา อาทิ การลดอัตราการเสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บของเด็กจากการจมน�้ำและ
อุบัติเหตุทางท้องถนน การเฝ้าระวังปัญหาสื่อ
ลามกเด็ก และการคุม้ ครองเด็กทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตาม
แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
กลุ่มสตรี

รัฐมีความก้าวหน้าในการปฏิรูปกฎหมายตามอนุสัญญา CEDAW โดยบรรจุหลักการความเสมอภาคระหว่างเพศ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และความก้าวหน้าด้านการศึกษาของสตรีโดยสัดส่วนของสตรี
ที่ได้รับการศึกษาสูงมากเมื่อเทียบกับสตรีที่ไม่ได้รับการศึกษา ในขณะที่มีความพยายามลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างเพศ
แต่ก็ยังมีข้อท้าท้ายที่ส่งผลต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงต่อสตรีที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว สถานการณ์สิทธิสตรีเป็นปัญหาที่มีรากเหง้าจากเจตคติแบบเก่าที่มีต่อสตรี
อันเป็นพื้นฐานไปสู่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ยังพบว่ามาตรการเชิงบริหารที่รัฐน�ำมาใช้กับองค์กรท้องถิ่น
เพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศรูปแบบหนึ่งเป็นเพียงแนวปฏิบัติหรือแนวทาง
อย่างกว้าง ๆ ในทางปฏิบตั จิ งึ ยากทีม่ าตรการดังกล่าวจะสามารถคุม้ ครองผูท้ ถี่ กู ละเมิดหรือถูกคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังพบว่า ยังคงมีข้อมูลทางสถิติของเด็กหญิงที่แต่งงานก่อนวัยอันควรซึ่งบางส่วนต้องเผชิญกับสถานการณ์
การหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ซึ่งการแต่งงานก่อนวัยอันควรของเด็กถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและ
จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กหญิงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิง
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กลุ่มวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ

สังคมไทยมีพัฒนาการการยอมรับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และการแสดงออกทางเพศเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ยังพบ
ปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อท้าทายใน ๔ ด้านส�ำคัญที่เป็นผลมาจากโครงสร้าง ทัศนคติ และความเข้าใจต่าง ๆ กล่าวคือ
การตีตราและการคุกคามทางเพศและการกระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสถานการณ์ทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตซ�ำ้ ของสือ่ ทีแ่ สดงทัศนะต่อบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในลักษณะเหมารวมและผิดปกติ
จากคนทั่วไป การมีกฎหมายหรือนโยบายที่กีดกันลักษณะการแสดงวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ (อาทิ การแต่งกายของ
นักศึกษาข้ามเพศ) การเลือกปฏิบัติในเชิงระบบ และการกีดกันมิให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าใช้บริการ หรือ
สถานที่ในบางแห่ง

ปี ๒๕๖๐ มีสถานการณ์ทเี่ ป็นข้อท้าทายต่อความเข้าใจเกีย่ วกับเพศสภาพ โดยยังพบลักษณะของการตีความหรือช่องว่าง
ให้เกิดการตีความซึ่งส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยบัญญัติให้มี
การเลือกปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลตามหลักการทางศาสนาหรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย ซึ่งขัดกับความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจ�ำกติกา CEDAW นอกจากนั้น ยังพบว่า พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สิทธิเฉพาะกับสามีภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายเท่านั้นในการมีบุตรโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน ทั้งที่เป็นสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว ซึ่งการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ฉันท์สามีภริยา โดยประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ ย่อมเป็นการก�ำหนดร่วมกันของสามีภริยา รวมถึงการกีดกันสิทธิในการ
สร้ า งครอบครั ว ของคู ่ รั ก เพศเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพั ฒ นากฎหมายฉบั บ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป
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ดังนั้น รัฐจึงควรให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการใด ๆ เพื่อขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษ
และสตรีในทุก ๆ ระดับ และทุก ๆ รูปแบบของการศึกษา โดยอาจบรรจุหลักสูตร/บทเรียนทีเ่ กีย่ วกับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ไว้ในทุกระดับการศึกษา อีกทัง้ รัฐควรพิจารณาให้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ
ในการท�ำงาน มีสภาพในลักษณะบังคับ มีบทลงโทษที่ชัดเจน และขอให้รัฐให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดอายุขั้นต�่ำ
ทีจ่ ะจดทะเบียนสมรสทัง้ หญิงและชายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ อายุขนั้ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ของการแต่งงานควรอยูท่ ี่ ๑๘ ปี

กลุ่มผู้สูงอายุ

รัฐมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุโดยมีนโยบาย แผนงานระดับชาติ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ
เพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ อาทิ มีการก�ำหนดมิให้เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งอายุไว้ในรัฐธรรมนูญ มีการแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับ
ผูส้ งู อายุทสี่ ำ� คัญ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสถานการณ์ผสู้ งู อายุยงั พบว่า ผูส้ งู อายุยงั ประสบปัญหาด้านความมัน่ คงทางรายได้
โดยหนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน นอกจากนี้ สถานการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ
ต่อผู้สูงอายุ พบว่า ล�ำดับ (๑) คือ ถูกกระท�ำรุนแรงทางจิตใจ (๒) การทอดทิ้งละเลย ไม่ดูแล หรือให้การดูแลไม่เหมาะสม
รวมทั้งปัญหาที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีผู้ดูแล (๓) การกระท�ำรุนแรงโดยการเอาประโยชน์ด้านทรัพย์สิน
ของผู้สูงอายุ (๔) ผู้สูงอายุที่ถูกกระท�ำความรุนแรงทางด้านร่างกาย และ (๕) การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ
ดังนั้น รัฐจึงควรมีกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมี
สติสัมปชัญญะ มีความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น ระบบพิทักษ์สิทธิ (Guardianship) รวมทั้งควรระมัดระวัง
นโยบาย แผนงาน ตลอดจนการด�ำเนินการใด ๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุจะไม่เป็นเหตุแห่งการเหยียดวัย
กลุ่มคนพิ การ

การส่งเสริมคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยปี ๒๕๖๐ รัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท�ำ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อสนับสนุนเสริมพลังคนพิการ ขจัดการเลือก
ปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ รวมถึงขับเคลื่อน
การสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะทีท่ กุ คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐได้มีการด�ำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กล่าวคือ (๑) ด้านการศึกษาของคนพิการ รัฐได้สนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวม โดยมีโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวม ซึง่ พัฒนาให้เป็นหน่วยบริหารเพือ่ ช่วยเหลือนักเรียนพิการ การฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพคนพิการในระดับ
อาชีวศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตัง้ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือจัดให้มหี น่วยงานบริการนักศึกษาพิการ
ในสถาบัน (๒) ด้านการจ้างงานคนพิการ รัฐได้ดำ� เนินการเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ และอ�ำนวยความสะดวกในการจ้างงาน
ส�ำหรับคนพิการ โดยมีการขึน้ ทะเบียนคนพิการทีป่ ระสงค์จะท�ำงานกับนายจ้าง และประสานสถานประกอบการเพือ่ รับแจ้ง
ต�ำแหน่งงานว่าง ตลอดจนจัดส่งคนพิการเข้ารับการสัมภาษณ์ และ (๓) ด้านบริการสาธารณสุขของคนพิการ โดยเมือ่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ คสช. มีมติแก้ไขค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมาย

26 | รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

บทสรุปเชิงผู้บริหาร

กลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้ นเมือง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และประชากรข้ามชาติ

สังคมไทยมีความเป็นพหุลักษณ์ มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า ๕๖ กลุ่ม โดยบางกลุ่มอยู่ในประเทศไทยมานานหลาย
ชั่วอายุคน ในขณะที่รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มดังกล่าวโดยการตราและพัฒนากฎหมาย
และนโยบายให้สอดคล้องกันเพือ่ แก้ไขปัญหาการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติใน ๔ ส่วนหลัก คือ (๑) การแก้ไขการไร้สญ
ั ชาติทเี่ กิดจาก
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดยก�ำหนดพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๓ เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ อันเนื่องมาจากการยกเลิกหลักเกณฑ์การให้สัญชาติโดยหลักดินแดน
(๒) การให้สัญชาติกับบุคคลที่สืบสันดานจากบุพการีที่มีเชื้อสายไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย หรือเสียสัญชาติไทยโดยผลของ
กฎหมายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเขตแดน อาทิ กลุ่มคนพลัดถิ่นเชื้อสายไทย หรือคนไทยพลัดถิ่น (๓) การลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทยเฉพาะราย และ (๔) การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทย ทีเ่ ป็นบุตรของชนกลุม่ น้อย และกลุม่ ชาติพนั ธุท์ เี่ กิดในราชอาณาจักรไทย
รวมถึงเด็กและบุคคลที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป
โดยการตราพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์เรื่อง
การจดทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดท�ำทะเบียนประวัตขิ องบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไว้อย่างชัดเจน นอกจากนัน้ รัฐยังด�ำเนินการ
ขับเคลื่อน นโยบาย แนวทางต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าบรรลุผลเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการก�ำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาให้ได้รบั สัญชาติไทยอย่างถูกต้อง การมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย
ผ่อนปรนให้บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่เขตอ�ำเภอที่ควบคุมได้
แต่ให้อยู่ภายในเขตจังหวัดนั้น เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการติดตามและตรวจสอบกรณีร้องเรียน และการติดตามความคืบหน้าในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิของชนพืน้ เมือง (UNDRIP)
กสม. ยังพบข้อจ�ำกัดในกฎหมายและนโยบายของรัฐในบางส่วนเกีย่ วกับการพิจารณาสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมือง
ของรัฐไทย ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาสิทธิของบุคคลในกลุ่มนี้ ได้แก่ (๑) การเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติจากการขาดเอกสารพิสูจน์ตน
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ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จากเดิมให้คนพิการทีเ่ ข้าระบบการจ้างงานต้อง
ใช้สิทธิประกันสังคม แก้ไขเป็นให้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อคนพิการมากที่สุด

การขาดความชัดเจนหรือปัญหาข้อติดขัดการเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนราษฎร และขอมีบตั รประจ�ำตัวประชาชน (๒) การเป็นบุคคล
ไร้รากเหง้าทั้งเหตุจากการก�ำพร้าบุพการี หรือการถูกทอดทิ้ง (๓) การถูกจ�ำหน่ายหรือการระงับความเคลื่อนไหวรายการ
บุคคลทางทะเบียนราษฎร (๔) การขาดความชัดเจนของกฎหมาย นโยบาย หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติ
(เป็นไทย) ส�ำหรับบุคคลไร้สัญชาติในบางกรณี (อาทิ บุคคลผู้ท�ำคุณประโยชน์) และ (๕) การขาดนิยามความชัดเจนของ
ค�ำว่าชนพื้นเมือง (indigenous peoples) ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนชุมชนที่มีอยู่ ใช้ชีวิต และผูกพันกับถิ่นฐาน วิถีปฏิบัติ และ
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังพบข้อเท็จจริงว่า มีกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ (อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) ทั้งสิ้น
๘๐,๑๑๘ คน ในขณะที่มีเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในสถาบันการศึกษา และไม่มีเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคล (เด็ก
รหัส G) จ�ำนวน ๙๐,๙๖๖ คน และเด็กและเยาวชนที่เติบโตในประเทศไทย (เกิดนอกประเทศไทย) ซึ่งยังประสบปัญหา
การพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย
ในส่วนของประชากรข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการ
เพือ่ ส่งเสริมสิทธิและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติหลายประการ เช่น การออกพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดท�ำโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหารูปแบบการท�ำงานที่ไม่
เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล รวมถึงการจัดการด้านนโยบายทั้งการพิสูจน์
สัญชาติ หรือการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึง่ ท�ำให้สถิตแิ รงงานต่างด้าวทีเ่ ข้าเมืองผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา ICRMW อย่างไรก็ตาม สนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับให้การรับรอง
สิทธิของแรงงานย้ายถิ่น (แรงงานข้ามชาติ) ในขณะที่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ยังพบข้อท้าทายที่ส่งผลต่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในหลายส่วน ได้แก่ กระบวน
การพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีความยากล�ำบากในการเข้าถึง และมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก และปัญหาสภาพ
การท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย การเข้าถึงและใช้สิทธิจากระบบประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพ รวมถึง การไม่สามารถจัด
ตัง้ และเข้าร่วมเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ อีกทัง้ ความล่าช้าของการด�ำเนินการจัดตัง้ “กลไกการคัดกรอง การจัดการ
การย้ายถิ่น ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้ลี้ภัย” ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๕ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม
มี ๕ ประเด็นร่วม คือ
สถานการณ์การค้ามนุษย์

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนและตราสารระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหลายฉบับรับรองสิทธิ
การมีชีวิตอยู่ ห้ามบุคคลมิให้ถูกกระท�ำทรมาน ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส ถูกจับกุมตามอ�ำเภอใจ บังคับใช้แรงงาน และ
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สถานการณ์ในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี ๒๕๖๐ มีสถิตเิ หตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๙ โดยเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบจ�ำนวน ๕๕๑ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๒๓๕ ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓๕๖ ราย ในขณะที่ปี ๒๕๕๙ มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
๘๐๗ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๓๐๗ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๖๒๘ ราย โดยรัฐพยายามลดความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อ
สิทธิเสรีภาพในชีวติ และร่างกายของประชาชนผ่านกระบวนการพูดคุยสันติสขุ และการสร้างความเข้าใจในพืน้ ที่ นอกจากนี้
รัฐได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาในด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่างไรก็ตาม ยังคงปรากฏสถานการณ์ที่น่าห่วงกังวลในประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยที่ กสม. ยังคงได้รับ
เรื่องร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ในคดีความมัน่ คงไปซักถาม ทัง้ นี้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมเป็นประเด็นทีม่ จี ำ� นวนเรือ่ งร้องเรียน
เข้ามายัง กสม. มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังมีขอ้ ห่วงกังวลต่อผลกระทบในสิทธิในชีวติ และร่างกายของเด็กและสตรี การมีสว่ นร่วมของสตรี
ในกระบวนการสันติภาพ รวมถึงภาวะทุพโภชนาการของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี และยะลา ยังคงมีจ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๑๒ ปี ไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สูงเป็นสามอันดับแรกของประเทศไทย และอัตราของเด็กอายุต�่ำกว่า ๕ ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง
หรือภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

การด�ำเนินธุรกิจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ ท�ำให้ในปี ๒๕๕๔ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติได้ให้การรับรองเอกสารหลักการชีแ้ นะแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจภายใต้กรอบ
“คุม้ ครอง-เคารพ-เยียวยา” (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing
the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework : UNGPs) เป็นบรรทัดฐานการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน และผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ น�ำหลักการ UNGPs ไปใช้ให้เกิดผลภายในประเทศ นอกจากนี้
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คุ้มครองบุคคลจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางเพศ เป็นต้น การค้ามนุษย์จึงขัดกับสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยให้การรับรอง การค้ามนุษย์มีหลายรูปแบบ ทั้งการค้าประเวณีหรือขายบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน
การบังคับเป็นขอทาน และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เป็นต้น ในปี ๒๕๖๐ เกิดเหตุการณ์การค้ามนุษย์ในหลายกรณีและ
บางกรณีมเี จ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้ามาเกีย่ วข้องจ�ำนวนมาก ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดระดับว่าประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (ประเทศในกลุ่มที่ต้องจับตามอง) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และได้ออกกฎหมายและประกาศหลายฉบับที่ส่งผลให้เกิดการคุ้มครองและ
ป้องกันการค้ามนุษย์ เช่น พระราชบัญญัติปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และบางคดีศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในหลายประการ ทั้งในระดับภายในประเทศและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
เมื่อเกิดเหตุการณ์การค้ามนุษย์ พบว่า บางกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจ�ำนวนมากและบางกรณีเมื่อ
เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมกลับไม่ได้รบั สิทธิตามกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ หมาะสมขัดกับสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ดังนั้นหน่วยงานของรัฐจึงควรด�ำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างจริงจัง มีการอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง น�ำหลักเกณฑ์ที่มีการประกาศใช้แล้วมาบังคับใช้ในทางปฏิบัติ และกรณี
ที่เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ควรมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติด้านแรงงานอันเกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินธุรกิจปรากฏ
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒
ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดจากการด�ำเนินการของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงแก้ไขพระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงเจตจ�ำนงทาง
การเมืองของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs รวมถึงการมีบัญชาให้คณะกรรมการนโยบายและก�ำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนให้รัฐวิสากิจน�ำหลักการ UNGPs ไปปรับใช้ การพัฒนาแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน (NAP) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs อย่างจริงจัง และการมีมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ กสม. จากการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากการลงทุนหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลหรือธุรกิจไทยในประเทศเมียนมาร์ และกัมพูชา

ทั้งนี้ แม้ว่า รัฐบาลและธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แต่ยังพบว่า มีการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�ำกระบวนการสอบทานการกระท�ำทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) ไปใช้ก�ำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
และตามภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ในขณะทีก่ ารเยียวยาโดยส่วนใหญ่ ยังเป็นผลมาจากการด�ำเนินการในกระบวนการ
ทางศาล (judicial process) มากกว่ากระบวนการนอกศาล (non-judicial process) โดยมีลักษณะเป็นค่าชดเชย
ค่าทดแทน หรือค่าเสียหายต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ในการต่อสู้ ด�ำเนิน และบังคับคดี และยังมี
ข้อกังวลเรื่องการดูแลผลกระทบต่าง ๆ ในระยะยาว ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
กสม. เสนอว่า รัฐควรก�ำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ จากการด�ำเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสังคมโดยรวม พร้อมทั้งจัดท�ำมาตรการ
ก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนหรือโครงการพัฒนาสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน
พร้อมกับก�ำหนดกลไกในการติดตามบังคับใช้ การก�ำหนดหรือสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานรัฐและเอกชนน�ำกระบวนการ
HRDD ไปใช้ก�ำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในภาพรวม และในห่วงโซ่อุปทาน โดยครอบคลุมถึงโครงการหรือการลงทุน
ขนาดใหญ่ ข องรั ฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงโครงการของเอกชนไทยที่ ไ ด้ รั บการสนั บสนุ นจากรั ฐ บาลไทย ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้าน
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บทสรุปเชิงผู้บริหาร

สิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังพบสถานการณ์ที่เป็นข้อท้าทายในส่วนของการใช้กฎหมายหรืออ�ำนาจตามมาตรา ๔๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการตราหรือบังคับใช้กฎหมาย หรือนโยบาย
เกีย่ วกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในบางพืน้ ที่ โดยการยกเว้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย หรือผ่อนปรนมาตรฐานในการ
ด�ำเนินการบางด้าน ซึ่งท�ำให้เกิดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
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บทสรุป

รัฐพยายามด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ แต่ในหลายกรณียังไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ทัง้ การให้ขอ้ มูล การรับฟังความคิดเห็น และการขาดการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมในการเยียวยาหรือ
แก้ไขปัญหาให้แก่บุคคล/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนและชุมชน
และการสร้างความเหลื่อมล�้ำในสังคม โดยมีสถานการณ์ส�ำคัญได้แก่ (๑) การบริหารจัดการพลังงาน โดยการสร้างโรงงาน
ไฟฟ้าถ่านหินในหลายจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน อาทิ สงขลา (อ�ำเภอเทพา) ท�ำให้เกิดการคัดค้าน
ต่อต้านจากชุมชนในพื้นที่ซึ่งมีความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและยังมิได้มีส่วนร่วม (๒) การบริหารจัดการเหมืองแร่
คณะรัฐมนตรีมีมติก�ำหนดยุติการท�ำเหมืองทั่วประเทศหลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และปรับปรุงแก้ไขพระราช
บัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน รัฐบาลก�ำลังทบทวนกฎหมายดังกล่าว (๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดินและป่าไม้ สืบเนื่องจากการใช้ค�ำสั่ง คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ เห็นว่าการด�ำเนินนโยบายพัฒนาต่าง ๆ
ของรัฐ ยังมิค�ำนึงหรือใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนและชุมชน
นอกจากนี้ การด�ำเนินนโยบายพัฒนายังขาดความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับนโยบายอืน่ ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาซึง่ เป็น
วาระของชาติ และ (๔) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ค�ำสั่ง
คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ และ ๔/๒๕๕๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน และสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีด่ ี ทัง้ นี้ เนือ่ งจากกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาและ
กระบวนการด�ำเนินการอยูภ่ ายใต้หลักการคุม้ ครองสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชนและการมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี
เมือ่ มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทัง้ สองฉบับในพืน้ ทีจ่ ดั ท�ำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั
ความเสี่ยงจากผลกระทบต่าง ๆ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และในประเทศไทยก็มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ออกมาแสดงออกในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้อำ� นาจรัฐ เมือ่ พิจารณาสถานการณ์เกีย่ วกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พบว่า กรณีทนี่ กั ปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญกับ
ปัญหาอุปสรรคในการต่อสู้ ปกป้อง เรียกร้องเพือ่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอืน่ เป็นสถานการณ์ทยี่ งั คงเกิดขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการได้รบั ผลกระทบจากการใช้กลไกทางกฎหมายในการฟ้องด�ำเนินคดีกบั นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
หรือการใช้ก�ำลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจ
ถือได้ว่าหลักการตามกติกา ICCPR และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Declaration on Human Rights
Defenders) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในสากลยังไม่ได้รบั การยอมรับหรือปฏิบตั มิ ากนัก ขณะเดียวกัน สิง่ ทีเ่ ป็นข้อห่วงกังวลทีม่ แี นวโน้ม
เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้นคือ การฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดความหวาดกลัวต่อการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่สื่อออนไลน์ อนึ่ง การให้ความส�ำคัญต่อ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่ไม่ปรากฏในกลไกทางกฎหมายหรือการก�ำหนดนโยบายของรัฐอย่างชัดเจน
กสม. ขอเสนอให้รัฐบาลด�ำเนินการ (๑) การศึกษาความเหมาะสมในการมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการด�ำเนิน
คดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เพื่อเป็นกลไกทางกฎหมายในการปกป้องและคุ้มครองบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่แสดงออกในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (๒) การรับฟังและติดตามสถานการณ์ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา (๓) การสร้างความตระหนักกับหน่วยงานภาครัฐ
ด้านกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ ท�ำความเข้าใจต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริบทหน้าทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เพื่อน�ำไปสู่การพิจารณาความเหมาะสมในการใช้บังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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Execlusive Summary

Summary

EXECUTIVE SUMMARY

The National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) began
to prepare a report on human rights situation assessment in Thailand in
2017 by reviewing human rights situation in Thailand in 2016 while checking
structural problems together with incidents that occurred in 2017. The report
is divided into five main sections and comprises of 18 issues.
The NHRCT coordinated and used two important parts of information
to prepare this report that were internal information consisting of incidents,
factual situations according to cases of complaint and hearings of views
from seminars or meetings with specific groups together with statistics and
information provided from 19 agencies and professional organisations involved
in human rights promotion and protection, both public and private ones,
meetings to listen to information about human rights situations in the
regions, meetings and seminars to listen to information about situations
and policy recommendations, including the NHRCT Meets the People in
the Regional Forum, monitoring of situation of each issue group, monitoring
results of actions according to laws, policies, work plans and activities that
were related to the government and related government agencies, especially
in the areas of development, social reform and national politics.
For assessment, analysis and synthesis, the NHRCT used standard
indicators and benchmarks importantly according to the main human rights
treaties and recommendations of the UN Charter-based mechanisms, and
human rights principles provided in the Constitution of the Kingdom of
Thailand, laws and policies in the country. Results of the assessment of
human rights situation in Thailand are presented in summary consisting
of three main parts, as: the overview and assessment of human rights
situations; problems and obstacles; and recommendations. Their details
are as follows:
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Part 1 Assessment of Rights and Liberties according to the
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017)
The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), which has been put into effect since
the 6 April 2017, recognizes and protects basic human rights of individual persons in Chapter I General
Provisions, and in Chapter III, recognizes rights and liberties of the Thai people in addition to the rights
and liberties as guaranteed specifically by the provisions in the Constitution, a person shall enjoy the
rights and liberties to perform any act which is not prohibited or restricted by the Constitution or other
laws, and shall be protected by the Constitution, insofar as the exercise of such rights or liberties does
not affect or endanger the security of the State or public order or good morals, and does not violate
the rights or liberties of other persons. Reviewing the previous Constitutions, it was found that some
rights prescribed the Chapter about rights and liberties were not really put into practices, certain rights
and liberties are therefore provided in the Chapter V Duties of the State, so that these rights are put into
practices by providing them to be the duty of the State, the people and the community shall have the
right to follow up and urge the State to perform such act, as well as to take legal proceedings against
a relevant State agency to have it provide the people or community such benefit in accordance with
the rules and procedures provided by law. Additions were then made to the Chapter Duties of the
State to guarantee that the State must act according to the provisions of the Constitution, so that rights
of the people to benefit from the State are really in effect. The Chapter on Duties of the State is an
important principle and it is necessary for the State to completely put them in practice appropriately,
depending on monetary and financial status of the country. Moreover, there is Chapter XVI on National
Reform to eliminate conflicts and reduce disparity in society by providing that the enactment of the
law under paragraph one and the promulgation thereof shall be executed within one hundred and
twenty days from the date of promulgation of this Constitution, and the implementation of each area
of reform shall commence within one year from the date of promulgation of this Constitution.
Comparing the Constitutions of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997) and B.E. 2550 (2007) with
the present one, it was found that although rights had existed before emergence of the State and the
State had the duty to respect, protect and fulfil with putting these rights into practices, as efforts were
made by the current administration to create various rights, the Constitution of the Kingdom of Thailand
B.E. 2560 (2017) therefore has provisions to make rights created by the State more important. Even if the
2017 Constitution has provisions to distribute power and administration to micro level and requires the
Council of Ministers to declare its policies to the Parliament in line with the Duty of the State, policies of
the State and National Strategies, eligible voters, totaling no less than 10,000 in number, could propose
new laws according to the Chapter on Rights and Liberties of the Thai people or the Chapter on Duty
of the State. However, to make promotion and protection of human rights a reality and sustainable, it is
necessary to have processes to promote and guarantee that the people as the rights holders could really
participate in these processes.
th
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There were three main issues:
Torture and Enforced Disappearance

The right not to be subjected to torture and enforced disappearance is right and liberty to life and
body that is recognized by the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and Convention Against Torture (CAT). During 2016-2017, the
government advocated drafting of a Prevention and Suppression of Torture and Forced Disappearance
Act, B.E. …. When the Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act was
considered by the Ordinary Affairs Committee of the National Legislative Assembly in February 2017,
the Committee had a resolution to return this Act to the government for reconsideration as it saw
that some amendments should be made. Human rights organisations both in Thailand and abroad
all expressed their concern and requested the government to speed up its consideration of the Act.
During 2007-2016, the NHRCT received a total of 102 complaints related to torture. Most of these
complaints came from the southern border provinces. In 2017, there were 27 complaints, most of which
claimed that security officers were the ones that committed torture while arresting or detaining the people.
However, in 2017, the NHRCT did not receive any complaint related to enforced disappearance. Therefore
it could be said that the Council of Ministers’ submission of the Prevention and Suppression of Torture
and Enforced Disappearance Act to the Ordinary Affairs Committee of the National Legislative Assembly for
consideration was an important progressive situation. However, decision by the Ordinary Affairs Committee
of the National Legislative Assembly to return the Act to the Council of Ministers to review it disrupted the
attempt to solve the structural problems of torture and enforced disappearance; the process for enactment
of this legislation was delayed even further. Therefore it was proposed that the State speeds up its actions
to make Thai laws consistent with CAT of which Thailand is a state party by enacting the Prevention
and Suppression of Torture and Forced Disappearance Act, making torture and forced disappearance a
criminal offence, conducting a feasibility study to ratify the International Convention for the Protection
of All Persons from Enforced Disappearance (CPED), establishing a mechanism to receive and investigate
complaints about torture and enforced disappearance to guarantee or take care that information about
torture and enforced disappearance, and training to provide additional knowledge and understanding to
law enforcement officers and security officers, so that human rights are fully respected.
Rights in the Justice Process

ICCPR and the Constitution of the Kingdom of Thailand recognize the right in justice process and the State
has tried to amend, improve or enact laws and policies, and promote actions taken by state officials to enable
every individual person to equally access right in justice process and take into consideration rights of the accused,
defendants and detainees. In 2017, the State took actions to reform the justice process. The National Reform
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Committee on justice process came up with a plan for reforming in 10 areas of justice process. The Correction
Act, B.E. 2560 (2017) was enacted to make relevant actions consistent with the universal principles. Concerning
temporary release, a project to develop systems for risk assessment and supervision during the temporary
release, and another project on temporary release with an electronic monitoring equipment (EM), are also
helping accused or defendants to have more opportunities to be released. EM was also used with wrongdoers
in the probation system
However, certain worrisome situations were still found that the government should realize and pay
attention to, including death of persons while being detained by state agencies, justice process in the condition
that special legislation is being enforced in the case of the National Council for Peace and Order (NCPO)’s
Annoucements no. 37/2557, 38/2557 and 50/2557 which result in civilians being subjected to jurisdiction of
the military court. Later the NCPO issued Order no. 55/2559 putting civilians who committed such offence
to be subjected to the Court of Justice from 12th September 2016 onward. As a result, although this order
returned wrongdoings committed after 12th September 2016 to be under jurisdiction of the Court of Justice,
for wrongdoings before that date, civilians were still tried in military court. The ICCPR Committee noted that
a necessary measure should be used to consider the petition requesting a transfer of cases from the military
court for offences committed before 12th September 2016 of which trial was still not completed to civilian court
and give an opportunity to civilian defendants in cases that the military court had already given a verdict to appeal.
Freedom of expression, press freedom and freedom for peaceful and unarmed
assembly

As a whole, in 2017, rights and liberties according to the Constitution were controlled by using laws
to strictly supervise, check and control. The Computer Crimes Act B.E. 2550 (2007) in particular was used
to condemn actions that were considered to be getting false information into the computer system and
condemn alleged acts of defamation. Later the government made some amendments and created correct
understandings about such actions by improving and proclaiming the Computer Crimes Act (2nd Issue), B.E.
2560 (2017) that did not include an offence of defamation while creating correct understanding about
how to enforce this legislation. Concerning freedom of academic expression2, NCPO Order no. 3/2558
was used to forbid gatherings of five persons or more and strictly enforced against persons who used this
freedom. There were arguments in many incidents, insisting that this right and freedom were not used
beyond the limits of law and the Constitution also protected the freedom of academic expression. The
press freedom, which was also recognized by the Constitution, on the other hand, was restricted by many
NCPO orders and orders of the Head of NCPO, including consideration to enact Protection of Rights and
Liberties, Promotion of Ethics and Professional Standards for the Mass Media, B.E. …. Concerning freedom
of peaceful and unarmed assembly, it was found that enforcement of the Public Assembly Act, B.E. 2558
(2015) was unclear how to separate political and non-political assembly, and discretion was used by law
enforcers to restrict rather than promote and protect rights as provided by the Constitution.
2 According to international human rights instruments, freedom of academic expression is considered to be a part of the right to hold opinions and right to freedom
of expression, which include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds. These rights may be subject to certain restrictions by the
State because of reasons as stated in Article 19 (3) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) with conditions according to international
human rights instrument.
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There are three main issues:
Right to education

The government had a variety of policies and measures to guarantee the right to education.
They also continuously took actions to guarantee the right to education consistent with Article 13 of
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). These actions included
preparation of the National Education Plan, B.E. 2560-2579 (2017-2036), appointment of an independent
Committee for Education Reform, giving priority (18 percent of total government budget) to education
in national budget allocation, guaranteeing access to 15-year basic education, providing free higher
(tertiary) education based on interests and abilities through the Thai MOOC Project, providing extra
cash to small schools both at primary and secondary level and scholarships to poor students, using
remote sensing technology to develop education quality, allowing the private sector and civil society
sector to participate in providing education together with the State, and enactment of the Loan Fund
for Education Act, B.E. 2560 (2017), for example. However, structural problems and obstacles concerning
accessibility for the right to education, especially among marginalized children and youth who had no
access to education, particularly compulsory education and education that had the quality consistent
with their way of life. Therefore, the government was recommended to speed up education reform in
the way that is consistent with the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), particularly
to reduce inequality, and to conduct assessment of its successes and disseminate information about
the progress from the government’s implementation of policies, laws, measures and mechanisms to
the public, so that they recognize existence and access to the right to education.
Right to good health

The government came up with various policies and measures to guarantee the right to good health,
and put continuous efforts to achieve the highest attainable standard of health in its provisions of public
health care that was adequately responded to the needs of the people and Article 12 of the ICESCR, such
as guaranteeing right to access to public health care to the population under the universal health security
scheme and free of costs medication in case of emergency and accident in the first 72 hours, appointment
of a reform committee on public health care, using health-related information technology to improve and
develop health service system, and enactment of the Control and Promotion of Food Market for Infants and
Small Children and Related Products, B.E. 2560 (2017), for example.
However, development and progress in the area of right to health still faced structural problems and
obstacles in term of access inequality, especially among marginalized people who had no access to health service.
The government also still had to take actions continuously to provide reproductive right through the national
health insurance system for pregnant teenagers, public health care in detention centers and prisons, making
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communities centers for prevention and fighting narcotic drug problem and use of chemicals to prevent and
eradicate pests which affected human health. Therefore the government was recommended to speed up public
health care reform in term of health insurance system, primary medicine system, and health care manpower
management to reduce inequality among the people in term of their access to right to public health care service.
Right to work

ICESCR, of which Thailand is a state party and has many obligations that must be observed,
guarantees right to work in Article 6, 7 and 8, including (1) right to work, (2) right to the enjoyment of just
and favourable conditions of work, and (3) right to form and join trade union, while the Constitution of the
Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017) has provisions about labour in Section 30, Section 40 and Section 42.
In 2017, the government took several actions to promote and protect the right to work, such as
proclamation of the Labour Protection Act (6th Issue), B.E. 2560 (2017) which added provisions about
retirement and payment of compensation in case of retirement, lifting minimum wage rate in some
areas and implementing administrative measures to continuously deal with informal labour. These
actions were in line with the brief notes on action report no.1 and no.2 of the ICESCR Committee
and recommendations from UPR process, Round 2, especially about expansion of protection by the
social insurance scheme, for example. However, it was still found that some problems and obstacles may
prevent protection of Thai labour’s right to work from being as effective as it should, such as demand
for minimum wage rate that was inconsistent with the cost of living and the minimum wage rate was not
equally raised all over the country. The minimum wage, even after being raised, was still not enough to
cover costs of living for a worker oneself and other two family members which is a principle adopted
by the International Labour Organisation (ILO). Thai state also still did not make any progress in term of
being a state party to ILO Conventions no.87 and no.98 as much as it should. Some groups and types of
employees were not covered by the minimum wage requirements. Absence of check on rules related to
work according to provisions in the Labour Protection Act (6th Issue) B.E. 2560 (2017).

Part 4 Assessment of human rights situation of 6 groups of people
Human rights situations of 6 specific groups of people are as follows:
Children

Thailand has 13,730,927 children aged 0 - 17 years old. Committee of the UN Convention on the Rights
of the Child (CRC) has concerns on human rights situations of children in Thailand in some major areas,
that are malnutrition, lack of law to regulate advertisements of breast milk substitute products, protection
of children from sexual exploitation, protection of children from violence, protection of relocated children
and children of relocated labour, prevention of accidents and injuries among children, and development
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Women

The State had made progress in legal reform according to the UN Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) by including the principle of gender equality in the
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017) while trying to reduce gender inequality. However,
there were still many challenges that affect gender equality, such as opportunity to complete education,
economic opportunity and participation, and political power. Violence against women, including domestic
violence increased. Women’s rights situations have foundation on traditional attitude towards women which
lead to discrimination based on sex. The State and local governments still do not recognize importance
of empowerment and aggregation of ethnic and indigenous women into network.
Moreover, it was found that there was gender-based violence connected to power relation. Men in
commanding position use their superior power to commit violence against women under their command
in various forms from sexual abuse or harassment to physical attack and having activities that include body
contacts which create opportunities for sexual harassment. Such sex-based violence makes abused women
shameful, putting them in fearful situations. They may be threatened and intimidated, resulting in they
dare not quickly complain to the police or other concerned persons on the day that offence take place.
In addition, it was also found that women who asked for maternity leave according to official regulations
were investigated whether their maternity leave was correct or not according to legal regulations; their
child was born from legal marriage or not. If it was found to be incorrect, they would be considered to
commit disciplinary wrongdoing or wrongdoing in term of officials’ ethics, and would be punished as an
example for other officials not to do it. This made the women feel that they were disrespectful, cynical,
and their reputation was damaged as if they did something wrong even if they openly lived with a husband.
Persons of different gender orientation and gender identity

Thai society has developed to increasingly recognize diverse gender identities and expressions. However,
there were still challenges in four important areas caused by structure, attitude and various understanding,
that were stigmatizing, sexual harassment, violence against gender diverse persons in general situations,
especially reproduction of media that stereotyped gender diverse persons as abnormal, erratic from other
people in general, laws or policies that obstructed expression or recognition of their gender orientation and
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of data collection system that covers all areas and could be used to assess and analyse progress in the
works on child rights, for example. In 2017, the government tried to take actions to promote and protect
children’s rights through amendments of several laws, such as Labour Protection Act (5th Issue), B.E. 2560
(2017), National Children and Juvenile Development Act (2nd Issue), B.E. 2560 (2017), and Promotion of Food
Market for Infants and Small Children and Related Products Act, B.E. 2560 (2017). However, it was found
that the State still need to pay attention to monitor and solve some problems, such as to reduce death
and injuries of children from drowning and road accident, to monitor and suppress child pornography,
and to protect children who are followers of foreign migrant labour.

gender identity (such as the case of uniform worn by transgender students), structural discrimination, and
blocking gender diverse persons from using certain services or places.
In 2017 there were situations that importantly challenged understanding about gender as interpretation,
or gap that allowed interpretation, was still found to affect, in one way or another, discrimination as defined
in the Gender Equality Act, B.E. 2558 (2015) which allowed discrimination based on religious principle or for
national security or for protection of welfare and security. This interpretation was against general opinion of
CEDAW Committee. In addition, it was found that Protection of Children Born with Reproduction Technology
Act, B.E. 2558 (2015) gave right only to legally-married husband and wife to have a child born from another
woman who agreed to get pregnant on their behalf even if it was right to form a family. Whether to live their
life together as husband and wife, and to legally register their marriage, or not is commonly decided by the
loving couple. The law then discriminated against homosexual couple, depriving them right to form a family.
Legislations related to this discrimination must be improved, amended and developed in the future.
Old persons

The State made progress in its actions concerning old persons with various policies, national plans and
measures being developed in response to ageing society. However, the Global Age Watch Index, which assesses
success from implementing policies for old people in countries all around the world from income security,
health, capacity and enabling environment put Thailand in mid table, ranking no. 34 from 96 countries being
studied. It was also found that many old persons still faced the problem of poverty, having income lower than
the Poverty Line, that was 2,647 Thai Baht per month per person. They still needed to depend on incomes
from other people and needed to earn incomes for living. Many old persons still had restrictions to receive
subsistence allowance for old persons, especially stateless old persons and old persons living in remote areas
who did not have information about their eligible rights. Moreover, some old persons were found to face
violence in various forms, such as being discarded to live in isolation, being discriminated, lack of infrastructure
for old persons specifically, financial exploitation and lack of system for special care in long term, for example.
Persons with disability

Much progress had been made by the State to promote, protect and develop life quality of persons
with disability. Thailand made accession to become a state party to the Optional Protocol of the Convention
on the Rights of Persons with Disability to guarantee persons with disability’s rights and liberties that may
be violated as recognized by the UN Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD), and
guaranteed access to effective remedy process. In addition, the government tried to reduce inequality in
access to health benefits for persons with disability by issuing Head of the NCPO’s Order no. 58/2559 about
public health service for persons with disability according to the National Health Insurance law and social
security law. Policies and guidelines for life quality development of persons with disability, including right
to access to rights, benefits and assistance from the State, were fixed and implemented, such as a project
to create 10,000 jobs and occupations for persons with disability. A policy in 2017 created cooperation
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Ethnic people, indigenous peoples, stateless people and transnational people

Thai society has multiple identities with more than 56 ethnic groups, some of which have been
living in Thailand for many generations. Thai governments have tried to promote life quality of these
groups of population by enacting and developing laws and policies that are consistent with each other
to solve the problem of statelessness in 4 main parts that are (1) resolving statelessness problem
caused by the Revolutionary Proclamation no. 337 by using Article 23 of the Nationality Act, B.E. 2509
(1966) amended (4th Issue) in B.E. 2551 (2008) to solve the stateless people’s problem caused by abolition
of the rule for nationalization based on border demarcation, (2) giving Thai nationality to persons who
are descendants of persons who had Thai nationality but did not have Thai nationality or lost Thai
nationality as a result of law caused by changes in the country’s boundaries (state sucession), such as
Thai people in exile, (3) eliminating bottle-neck problems for consideration to grant Thai nationality case
by case, and (4) solving the problem of nationality and personal status of pupils, students and stateless
people in Thailand who are children of minority people and ethnic people born in the Kingdom of
Thailand, including children and persons studying in education institutes or having already completed
their education to receive Thai nationality in general by issuing the Citizen Registration Act, B.E. 2534
(1991) amended (2nd Issue) to provide rules for birth registration of all children born in the Kingdom
of Thailand and the Citizen Registration Act (2nd Issue), B.E. 2551 (2008) clearly setting rules for making
personal records of persons living in Thailand. Moreover, the State took actions to create concrete
results from various policies and guidelines, such as a project to give stateless persons, particularly
children and youth both in and outside of the education system, Thai nationality correctly, the case
of the Interior Ministry issuing an official letter allowing already registered stateless persons to be able
to travel out of their district of residence but still be in the territory of that province.
Monitoring and checking complaints and monitoring progress in the promotion and protection of human
rights according to major human rights instrument, including the UN Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples (UNDRIP), the NHRCT found a number of restrictions in some laws and state policies related to Thai
state’s consideration of nationality and right to citizenship that caused problem concerning right of this group
of people that were : (1) being stateless persons because the persons did not have documents to prove their
status, lack of clarity or hindrance against adding names in the citizen registration and request for personal
identity card, (2) being rootless persons because of being orphaned or abandoned, (3) personal records in
the citizen registration being removed or suspended, (4) lack of clarity in laws, policies or practices related to
naturalization (to become Thai citizen) for certain cases of stateless persons (such as in case of persons who
make contributions for the country), and (5) lack of clear definition of the term ‘indigenous peoples’ which
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 41

Summary

to organize education for persons with special needs and promote persons with disability’s access to
education at all levels in all systems. Universal design was advocated, so that everyone in society could
benefit together. However, restrictions were still found in policy advocacy and guidelines to promote life
quality of persons with disability in all areas, especially in rural or remote areas. Pro-active actions should
be taken to make the society aware of and understand rights of persons with disability more.

implies people who continuously live their lives in, and are bonded to, their homeland, ways of practice
and cultures of their ancestors. Moreover, a fact had been established that there was a total of 80,118 stateless
old persons aging from 60 years old upwards over and 90,966 stateless children and youth who had no document
to prove their personal status in education institutes (G Code children) and children and youth who were born
outside of Thailand but grew up in Thailand who faced the problem related to personal status in Thai laws.
As for transnational population, particularly migrant workers and their followers, the government had
several policies and measures to promote rights and solve problems related to migrant workers, such as
proclamation of a Royal Decree on Bringing Aliens to Work With Employers in the Country, B.E. 2559 (2016),
coming up with an academic cooperation project to solve the problem of unacceptable forms of work in
fishing industry and marine fishing related industry, including policy management, both prove of nationality or
registration of alien labour, resulting in number of alien labour who illegally entered the country going down.
While Thailand has not yet become a state party to the International Convention on the Rights of Migrant
Workers and Their Family Members (ICRMW), several major human rights treaties recognize rights of migrant
workers (transnational workers). When Thailand still needs to depend on transnational labour, especially
from neighbouring countries, there were challenges that affect rights of migrant workers and their followers
in many areas that were the process to prove nationality of transnational labour was difficult to access and
involved much expenses, and unsafe working conditions, access to and use of rights from the social security
system and health insurance system, including inability to establish trade union and to become a member of
trade union committee. Delays also occurred in the establishment of a “mechanism to screen and manage
migration, fugitives and refugees” according to a Resolution of the Council of Ministers on 10th January 2017.

Part 5 Assessment of human rights situations in 5 issues
There are 5 common issues as follows:
Human Trafficking

Several major international human rights treaties and instruments that Thailand is a state party
recognizing right to life, forbidding torture and forced labour, and protecting persons from economic
and sexual exploitation. Human trafficking is therefore against human rights that Thailand recognizes.
Human trafficking is in several forms, including prostitution or sex trade, forced labour, being forced to
be beggar, and organ transfer, for example. In 2017, there were many cases of human trafficking and
some cases involved many state officials that the US Department of State put Thailand in Tier 2 Watch
List. Thailand, however, had the 3rd National Human Rights Plan, B.E. 2557-2561 (2014-2018) and several
legislations and proclamation were issued to prevent human trafficking and provide protection, such as
the Human Trafficking Suppression Act (3rd Issue), B.E. 2560 (2017) and Royal Decree on Administration
of Works by Aliens, B.E. 2560 (2017). In countries, some cases, the court delivered verdict to punish state
officials and related agencies took actions to prevent and tackle the problem of human trafficking both
domestically and in cooperation with other countries.
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Unrest in the southern border provinces

Statistics shows that unrest in the southern border provinces decreased in 2017 compared with
2016. There were 551 incidents causing 235 death and 356 persons being injured while in 2016, there
were 807 incidents causing 307 death and 628 persons being injured. The state’s attempts to reduce
violence in the area affected right and liberty to life and body of local people. It tried to solve the unrest
problem through peaceful dialogue. In addition, for those affected by the unrest, the state provided
assistance and remedies in terms of property and mental recovery. However, there were still worrisome
situation concerning right in the justice process. The NHRCT still received petitions claiming that there
had been human rights violation while suspects were detained and interrogated. Rights in the justice
process was the issue the NHRCT received most petitions from the southern border provinces. Moreover,
there were concerns about impacts on right to life and body of children and women, participation of
women in the peace process and malnutrition of children in the southern border provinces as many
children in Narathawat, Pattani and Yala Provinces from newborn babies to the age of 12 years old still
did not receive complete set of immune inducing vaccines, putting the provinces in the top three in
Thailand. Rate of children under 5 years old being in skinny condition or having malnutrition was higher
than the average rate of the country.
Business and human rights

Business conducts affected human rights in many ways, resulting in international bodies coming
up with criteria for business conducts that respect human rights. In 2011, the UN Human Rights Council
recognized the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (UNGPs) and advocated member countries to implement
the UNGPs in practices in their countries. In addition, the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560
(2017) has provisions on labour related to business conduct in Section 30 and Section 42.
In 2017, the government made commitments and progress to prevent and solve human rights
problems caused by business conducts, such as amendment of the Royal Act on Fishing (2nd Issue), B.E.
2560 (2017) and Royal Act on Administration of Works by Aliens, B.E. 2560 (2017), the Prime Minister’s
expression of political intent to implement the UNGPs and command the State Enterprise Policy and
Regulating Committee to order state enterprises to implement the UNGPs, development of a National
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When human trafficking occurred, it was found that many state officials involved and in some
cases, when victims entered the justice process, were not entitled to their rights as they should receive
in the process which was against the major international human rights treaties that Thailand was a
state party. State agencies involved therefore should take actions seriously according to the National
Human Rights Plan, continuously organizing training workshops to provide related knowledge and
information to officials at all levels, implementing rules that had already been proclaimed in practice
and having appropriate measures to take care of witnesses in human trafficking court cases.

Action Plan on Business and Human Rights, so that the UNGPs are seriously implemented. The Council
of Ministers also passed two resolutions on 16th May 2016 and 2nd May 2017 following recommendations
from the NHRCT as results of the NHRCT’s investigation on human rights violations caused by investment
or the government’s large-scale development projects or Thai business in Myamar and Cambodia.
Even if the government and majority of business were more aware of human rights, it was still found
that there was not much concrete actions, especially in term of using human rights due diligence (HRDD)
to regulate various activities as a whole and in supply chain, while most remedies were still results of
non-judicial process in forms of compensation, replacement costs and damage costs that needed times
and resources to fight for in court. There were also concerns about how to deal with various impacts and
sustainable management.
The NHRCT proposed that the State should come up with concrete measures to prevent or tackle
various impacts caused by business conducts, especially impacts on community rights, natural resources,
the environment and health of society as a whole, while preparing measures to regulate investment in other
countries by investors of Thai nationality to ensure that basic human rights principle is respected. There
should also be mechanism to create incentives for government and private agencies to use HRDD Process
to regulate various activities as a whole and in supply chain, and also to monitor this implementation.
This mechanism should cover the government and state enterprises’ large-scale projects or investments
and projects by Thai private sector that receive supports from Thai government both in Thailand and
neighbouring countries.
Community rights and natural resources base and the environment

The State has tried to carry out various projects to develop the country. However, in many
cases, these efforts did not follow the principle of people’s participation from providing information,
hearing of people’s views and lack of planning or preparation to remedy or solve problems faced
by the affected people and communities, resulting in conflicts between the state and local people
and communities, creating inequality in society. Major situations included (1) energy management by
construction of coal-fired power plants in several provinces, such as Songkhla (Thepha District), to create
energy security, resulting in objection and resistance from communities in the area who were concerned
about possible impacts and were not given opportunities to really participate in the projects; (2) mining
management, the Council of Ministers passed a resolution to terminate mining all over the country after
31st December 2016 and amended the Mineral Act, B.E. 2510 (1967). At present, the government is in the
process to review this legislation; and (3) management of natural resources, land and forests, referring
to the use of NCPO’s Orders no. 64/2557 and 66/2557, it was seen that the state’s implementation
of various development policies still did not consider or use utmost efforts to promote and protect
human rights of the people and communities. Moreover, implementation of development policies
lacked consistency or even in conflict with other policies, including directions of development that are
the National Agenda; and (4) development of special economic zones affected rights of the people in at
least two areas. The NCPO’s Orders no. 3/2559 and 4/2559 also affect the people’s right to participation
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Human rights defenders

At present, human rights defenders are very important in the promotion and fights for human
rights protection. In Thailand, there are individual persons or groups of persons who present themselves
as human rights defenders in the area of natural resources and environment or right in the justice
process, all of which are related to use of state power. When situation concerning human rights
defenders was considered, it was found that cases of human rights defenders facing problems and
obstacles in their fights to protect and demand rights and liberties of themselves and other people still
continued to occur continuously whether they were impacts from legal mechanisms being used to sue
human rights defenders in court or uses of power by state officials which were suspected to be done
illegally. It could be considered that the universally adopted principle of the ICCPR and the Universal
Declaration on Human Rights Defenders were still not much accepted or put into practices in Thailand.
At the same time, it was concerned that taking human rights defenders to court on a charge of libel
by advertisement had become a trend which may make them fearful to come out and express their
views through various channels, especially online media. It is also noted that importance of human
rights defenders was an issue that did not appear clearly in legal mechanisms or state policies.
The NHRCT recommends the government to take following actions: (1) conduct a study on
appropriateness for having legislation to prevent Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP)
as a legal mechanism to protect individual persons or groups of people who act as human rights
defenders; (2) listen to and monitor situations faced by human rights defenders in order to know their
problems and find ways to solve the problems; and (3) raise awareness of state agencies about the
justice process in order that they understand human rights defenders and context of various duties
related to human rights defenders in order to consider appropriateness for enforcement of law and
do related duties.
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and right to live in good environment since the town planning law and building control law that had
content and process to protect the people’s right to participation and right to live in good environment.
When enforcement of these two laws were exempted in areas where special economic zone projects
were to be implemented, local people there faced risks from various impacts.
In addition, situations were found to present challenges from use of Section 44 of the Constitution
of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) to enact or enforce laws or policies related to
economic development in some areas by exempting certain enforcement of law or be lenient for some
standards of actions, resulting in risks that may have human rights impacts.
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บทที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพ
ที่พึงได้รับการคุ้มครองของไทย
ก. ระบบการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีรูปแบบการเมืองการปกครองแบบนิติรัฐ ยึดกรอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นส�ำคัญ๓ และถือแนวปฏิบัติของการมีอ�ำนาจทางกฎหมายเหนือดินแดน
ในการปกครองของตนเอง โดยมีรฐ
ั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว
พุ ทธศักราช ๒๔๗๕ และต่อมาได้ประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุ ทธศักราช ๒๔๗๕
ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ เป็นการเปลีย
่ นแปลงการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท
์ รงเป็นพระประมุข และปัจจุบน
ั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔
พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้บง
ั คับเมือ
่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในหมวดทั่วไป และ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด ๓ โดยวางหลักให้สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่
ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่ไม่ได้ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น และการนั้นไม่กระทบต่อ
ความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ นัน้ ย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพกระท�ำการนั้นได้โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
๓ แนวความคิดเรื่องนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม (Rule of law) มาจากแนวคิดที่ว่า การปกครองที่ดีไม่ใช่การปกครองโดยปุถุชน หากแต่เป็นการปกครองโดยกฎหมาย เพราะการปกครองโดย
ปุถุชนย่อมเสี่ยงต่อการปกครองตามอ�ำเภอใจ ขณะที่การปกครองโดยกฎหมายเอื้ออ�ำนวยต่อการที่จะมีความเสมอภาค (equality) และเสรีภาพ (liberty) มากกว่า เพราะหากมีการปกครอง
โดยหลักนิติธรรมอยู่จริง ทุกคนก็จะมีความเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย และมีเสรีภาพ คือ ปราศจากความหวาดกลัวว่าจะมีการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจโดยผู้ปกครอง แนวความคิด
นี้จึงเป็นที่มาของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) โดยประเทศที่เป็นนิติรัฐมีลักษณะส�ำคัญ คือ (๑) กฎหมายในประเทศนั้น ๆ เป็นไปตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย โดยมี
การบัญญัติหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรอยู่ในกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่รัฐย่อมมีความผิดทางกฎหมาย หากกระท�ำการใด ๆ ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพโดยไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจ
(๒) ในประเทศที่เป็นนิติรัฐ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งอ�ำนาจเป็น ๓ ส่วน คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ มีขอบเขตในการ
ใช้อ�ำนาจของรัฐ (เจ้าหน้าที่รัฐ) ที่ลดหลั่นไปตามระดับ มีการควบคุมการใช้อ�ำนาจในขอบเขตอย่างชัดเจน และ (๓) ในประเทศที่เป็นนิติรัฐ ศาลยุติธรรม (ผู้พิพากษา) จะต้องมีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดี (ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และอื่นๆ) โดยมีหลักประกันดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญและท�ำหน้าที่ควบคุมฝ่ายปกครองโดยการใช้กฎหมาย.
๔ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (๒๕๖๐). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.senate.go.th
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นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังพยายามท�ำให้สิทธิบางอย่างที่เขียนไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพเป็นจริง
โดยก�ำหนดให้มีหมวดหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม เพื่อเป็นหลักประกันว่า รัฐต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ท�ำให้สิทธิ
ของประชาชนอันทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากรัฐเกิดขึน้ อย่างแท้จริงในทางปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการ และก่อให้เกิด
สิทธิของประชาชน และชุมชนในการติดตามเร่งรัดให้รัฐด�ำเนินการ รวมถึงฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหากไม่มี
การด�ำเนินการดังกล่าว หมวดหน้าทีข่ องรัฐจึงเป็นหลักการส�ำคัญและจ�ำเป็นทีร่ ฐั จะต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วน โดยเหมาะสม
กับสถานะทางการเงิน และการคลังของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหมวดปฏิรูปประเทศ เพื่อขจัด หรือลดความขัดแย้งและ
ความเลื่อมล�้ำในสังคม โดยก�ำหนดให้ต้องจัดท�ำกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปภายใน ๑๒๐ วัน และให้เริ่ม
ด�ำเนินการตามแผนในการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
อนึ่ง แม้ว่าสิทธิจะเกิดขึ้นมาก่อนรัฐ และรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพ คุ้มครอง และด�ำเนินการให้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
แต่ด้วยเหตุของความพยายามในการบริหารจัดการให้เกิดสิทธิต่าง ๆ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงบัญญัติในลักษณะสิทธิ
ที่รัฐท�ำให้เกิดขึ้นเป็นส�ำคัญมากกว่า โดยแม้ว่าจะบัญญัติให้มีการกระจายอ�ำนาจและการบริหารจัดการในระดับย่อย และ
คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย หรือหมวดหน้าที่ของรัฐได้ แต่ยังคงต้องมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง และมีความยั่งยืน
โดยการใช้กระบวนการส่งเสริม และรับประกันให้ประชาชนในฐานะผูท้ รงสิทธิสามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสิทธิ๕ โดยสรุป ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย
(มาตรา ๒๕-๔๙)

• ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
(มาตรา ๔)
• การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หากไม่กระทบ หรือเป็นอันตรายต่อความมัน่ คง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
(มาตรา ๒๕)
• การตรากฎหมายที่กระทบ หรือจ�ำกัดสิทธิ หรือเสรีภาพ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดกับหลักนิติธรรม กระท�ำการสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และมีเหตุผลในการด�ำเนินการ (มาตรา ๒๖)
• บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงเท่าเทียมกัน การห้ามเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลโดยเหตุตา่ ง ๆ
การมีมาตรการเสริม และการเลือกปฏิบตั เิ ชิงบวกกระท�ำได้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั อาจจะถูกจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพโดยเหตุการเมือง สมรรถภาพ วินัย จริยธรรม (มาตรา ๒๗)
• เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (มาตรา ๒๘)
• สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๒๙)
• สิทธิในการไม่ถูกเกณฑ์แรงงานในภาวะทั่วไป ยกเว้นภาวะที่ไม่ปกติ (มาตรา ๓๐)
• สิทธิในการนับถือศาสนา (มาตรา ๓๑)
• สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (มาตรา ๓๒)
• เสรีภาพในเคหะสถาน (มาตรา ๓๓)
• เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น และเสรีภาพทางวิชาการ (มาตรา ๓๔)
• เสรีภาพสื่อมวลชน (มาตรา ๓๕)

๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยการสรุปในส่วนนี้แสดงประเด็นที่สิทธิตามที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นส�ำคัญ
มิได้จัดระบบตามกรอบสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด.
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บทที่
๑

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
(มาตรา ๕๑-๖๓)

•
•
•
•
•
•

หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ
(มาตรา ๖๔-๗๘)

•
•
•
•
•
•
•
•

เสรีภาพในการสื่อสาร (มาตรา ๓๖)
สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก (มาตรา ๓๗)
เสรีภาพการเดินทาง และการเลือกถิ่นที่อยู่ (มาตรา ๓๘)
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา ๔๐)
สิทธิในการทราบข้อมูลข่าวสาร การร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผล การฟ้องหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่)
รัฐที่กระท�ำละเมิด (มาตรา ๔๑)
สิทธิในการรวมกลุม่ การจัดตัง้ สมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมูค่ ณะ (มาตรา ๔๒)
สิท ธิข องบุคคล และชุมชนในการรักษา ดูแ ลจารีตท้องถิ่นอันดีงาม ในการจัดการ บ� ำ รุ ง
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
การเข้าชื่อกันเสนอแนะรัฐ การจัดระบบสวัสดิการชุมชน (มาตรา ๔๓)
สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ (มาตรา ๔๔)
สิทธิในการจัดตัง้ พรรคการเมือง (มาตรา ๔๕)
สิทธิของผู้บริโภค (มาตรา ๔๖)
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข (มาตรา ๔๗)
สิทธิของมารดา (ก่อนและหลังคลอดบุตร) สิทธิของบุคคลที่อายุเกิน ๖๐ ปี และบุคคลยากไร้
(มาตรา ๔๘)
การห้ามใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข (มาตรา ๔๙)
การท�ำหน้าที่ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงส�ำหรับสาธารณะ การเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตาม
การด�ำเนินการ และฟ้องร้องต่อรัฐ (มาตรา ๕๑)
การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า ๑๒ ปี (มาตรา ๕๔)
การบริการสาธารณสุขให้มคี ณ
ุ ภาพ และมีมาตรฐานสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (มาตรา ๕๕)
การจัดท�ำสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (มาตรา ๕๖)
การรักษา ดูแล จารีตท้องถิน่ อันดีงาม การจัดการ บ�ำรุง ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน และการส่งเสริมให้บคุ คลและชุมชนมีสว่ นร่วม และได้
รับประโยชน์ (มาตรา ๕๗)
การท�ำกระบวนการมีส่วนร่วม การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การให้ข้อมูล การด�ำเนินการอย่าง
ระมัดระวังผลกระทบ และการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดยไม่ชกั ช้า (มาตรา ๕๘)
การเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ (มาตรา ๕๙)
การรักษาทรัพยากรคลืน่ ความถี่ (มาตรา ๖๐)
การก�ำหนดมาตรการและกลไกในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (มาตรา ๖๑)
การตรากฎหมายและนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๖๔)
การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน มีหลักธรรมาภิบาล บูรณาการความร่วมมือ การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ การมีส่วนร่วมรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน (มาตรา ๖๕)
การสร้างสัมพันธภาพกับนานาชาติ เสมอภาค และคุ้มครองประโยชน์ของชาติ (มาตรา ๖๖)
การคุ้มครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น (มาตรา ๖๗)
การบริหารกระบวนการยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชน
เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง การคุ้มครองมิให้มีการแทรกแซง และการช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย (มาตรา ๖๘)
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บทที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพที่พึงได้รับการคุ้มครองของไทย

• การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปะวิทยาการ ความเข้มแข็งของ
สังคม ความสามารถของคนในชุมชน (มาตรา ๖๙)
• การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ (มาตรา ๗๐)
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ดูแลสุขภาพ ส่งเสริม
การเป็นพลเมืองทีด่ ี การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการ ผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาส
การสร้างความเป็นธรรมทางเพศ วัย และสภาพของบุคคล (มาตรา ๗๑)
• การด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน น�้ำ พลังงาน อย่างเหมาะสม ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การกระจายการถือครองอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน (มาตรา ๗๒)
• การจัดท�ำมาตรการ/กลไกช่วยให้เกษตรกรประกอบการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตสูง
ปลอดภัย ใช้ตน้ ทุนต�ำ่ แข่งขันได้ การช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ ากไร้ (โดยการปฏิรปู ทีด่ นิ และอืน่ ๆ)
(มาตรา ๗๓)
• การส่งเสริมการท�ำงานอย่างเหมาะสม มีศักยภาพ คุ้มครองปลอดภัย มีสวัสดิการที่ดี มีการออม
เพื่อการด�ำรงชีพ การมีระบบแรงงานสัมพันธ์ทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง และมีกระบวนการมีส่วนร่วม
(มาตรา ๗๔)
• การจัดการระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ยั่งยืน พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา ๗๕)
• การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดท�ำบริการ
สาธารณะ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐให้ซื่อสัตย์
สุจริต มีทัศนคติบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา ๗๖)
• การดูแลให้มกี ฎหมายทีจ่ ำ� เป็น การยกเลิก ปรับปรุง กฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ การรับฟังความคิดเห็นก่อนการตรากฎหมาย การเปิดเผยผลการรับฟัง และน�ำผล
มาพิจารณาร่วม (มาตรา ๗๗)
• การส่งเสริมความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการปกครอง การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ การจัดท�ำ
บริการสาธารณะในทุกระดับ และการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ (มาตรา ๗๘)

ทัง้ นี้ โดยลักษณะการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเป็นแบบทวินยิ ม (dualism)๖ กล่าวคือ การกระท�ำการใด ๆ
ที่เป็ น ข้ อผู ก พั น อันเนื่องมาจากการเข้าเป็นภาคี (การให้ สั ต ยาบั น ๗ หรื อ การภาคยานุ วัติ ๘) ของสนธิ สั ญ ญาใด ๆ
จะมีผกู พันกับการด�ำเนินงานภายในประเทศ ก็ตอ่ เมือ่ มีการอนุวตั กิ าร๙ กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับสนธิสญ
ั ญา
นั้น ๆ ก่อน ในขณะที่ประเทศไทยถือแนวปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างหลักกฎหมายลายลักษณ์อักษร (civil law) ซึ่งยึด
๖ แนวคิดเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศแบ่งออกได้เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบเอกนิยม (monism) ซึง่ เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ
นั้น ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะกฎหมายภายในและระหว่างประเทศต่างมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย และเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศ มีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่า
กฎหมายภายในประเทศ ดังนั้น รัฐจึงไม่ต้องแปลงรูปกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกฎหมายระหว่างประเทศจะมีผลเป็นกฎหมายภายในโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ระบบทวินิยม (dualism)
เห็นว่ากฎหมายภายในกับระหว่างประเทศมีศักดิ์ทางกฎหมายเท่ากัน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันและมีระบบที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เมื่อรัฐเข้าผูกพันในกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว
กรณีที่จะน�ำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้บังคับภายในประเทศได้ ต้องผ่านกระบวนการอนุวัติกฎหมายภายในให้สอดคล้องเสียก่อนจึงจะสามารถน�ำมาบังคับใช้ได้. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง.
(๒๕๖๐). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. สืบค้นจาก www.mjsheetramfree.com/law4003-kdhmay-rahwang-prathes-phaenk-khdi-meuxng-kar-sxbli-phakh-vdurxn-pi-kar-suksa-2552
๗ การให้สัตยาบัน (ratification) คือ การที่รัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจา (และ/หรือลงนามในสนธิสัญญา) ตั้งแต่แรก ได้ให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อการผูกพันตามสนธิสัญญา
โดยการให้สัตยาบันจะเป็นการยืนยันว่า สนธิสัญญามีความถูกต้องสมบูรณ์ และประสงค์จะให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การให้สัตยาบันของแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน
ขึ้นกับรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศ.
๘ การภาคยานุวัติ (accession) คือ การที่รัฐหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจา และลงนามในสนธิสัญญาตั้งแต่แรก ได้ด�ำเนินการให้ความยินยอมเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาและผูกพัน
ตามสนธิสัญญาที่รัฐอื่น ๆ ได้ท�ำการวินิจฉัยตกลงก่อนแล้วและสนธิสัญญานั้นได้มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว.
๙ การอนุวัติการ (implementation) คือ การด�ำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาโดยการตรากฎหมายภายในประเทศ หรือปรับแก้กฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้อง
และรองรับกับสนธิสัญญาดังกล่าว.
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บทที่
๑

ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นบ่อเกิดหลักของกฎหมาย และหลักกฎหมายแบบอิงเกณฑ์ค�ำพิพากษา (common law) ซึ่งใช้แนวทาง
ค�ำพิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดหลักของกฎหมาย นั่นหมายถึง ระบบกฎหมายของประเทศไทยพิจารณาทั้งกฎหมาย
ที่บัญญัติหรือประมวลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และน�ำแนวค�ำพิพากษาของศาลมาพิจารณาประกอบในบางส่วน

ข. กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศไทย
๑. สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และพิ ธีสารเลือกรับ (Optional Protocol : OP)
ของสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี๑๐

สิทธิที่ได้รับการรับรองจากสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รัฐจึงมีหน้าที่ (obligations)
ที่จะต้องด�ำเนินการให้สอดคล้อง และ/หรือ เป็นไปตามมาตรฐานที่รับเอาไว้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
สนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน ๗ ฉบับ (จากทัง้ หมด ๙ ฉบับ) และเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับ (OP) ๕ ฉบับ ของสนธิสญ
ั ญา
หลักข้างต้นในบางฉบับ ซึ่งส่งผลให้เกิดรูปธรรมของการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ หรือการจัดตั้งกลไก
เพิ่มเติมจากข้อบทในสนธิสัญญาหลักนั้น ๆ
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนและพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี เรียงตาม
ล�ำดับจากการมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
๑.๑ อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (International Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW) มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ โดยท�ำถ้อยแถลงตีความไว้ ๑ ข้อ
เกีย่ วกับการบังคับใช้ภายในประเทศ ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปัจจุบนั ยังคงเหลือ
ข้อสงวน ๑ ข้อ คือ การให้อ�ำนาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท
เนื้อหามีทั้งหมด ๓๐ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง (ข้อบทที่ ๑ - ๑๖) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของสตรี การขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี รวมทัง้ การประกันว่าสตรีและบุรษุ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั แิ ละดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน โดยรัฐภาคี
มีหน้าที่ต้องก�ำหนดมาตรการ เพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ปรับรูปแบบทางสังคม และ
วัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงประโยชน์ทางเพศ
ต่อสตรี ประกันความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวิตทั้งในระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความเท่าเทียมกัน
ในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา การได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน การป้องกันความ
รุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท�ำงาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การประกันความเป็นอิสระ
ด้านการเงิน และความมั่นคง ด้านสังคมและการให้ความส�ำคัญแก่สตรีในชนบท ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
(โดยเฉพาะด้านแพ่ง และครอบครัว) ซึ่งประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล
๑๐ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2016). The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies.
Retrieved from www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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ส่วนทีส่ อง (ข้อบทที่ ๑๗ - ๓๐) เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดตัง้ และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ การเสนอ
รายงาน ผลกระทบของอนุสัญญา และการก�ำหนดมาตรการที่จ�ำเป็น การลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้
การแก้ไข การตั้งข้อสงวน และการระงับข้อพิพาท
ต่อมา ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CEDAW (Optional Protocol to the
CEDAW : OP-CEDAW) โดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๔๓
โดยแสดงการยอมรับของประเทศไทย ต่อการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาฯ ในการรับ
และพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็นบุคคล
กลุ่มบุคคลในนามผูถ้ กู ละเมิดสิทธิกไ็ ด้
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ด�ำเนินการโดยกระบวนการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศจนหมดสิน้ แล้ว หรือมีเหตุผลว่ากลไกในประเทศ ด�ำเนินการล่าช้ากว่าปกติ หรือมิได้ให้ความเป็นธรรม
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน (exhaustion of domestic remedies) นอกจากนัน้ ยังต้องแจ้งให้รฐั บาล
ของประเทศนัน้ ๆ ได้ทราบและรับรูก้ อ่ นด้วย
๑.๒ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก (International Convention on the Rights of the Child
: CRC) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยปัจจุบันยังคงตั้งข้อสงวน
ในข้อบทที่ ๒๒ เรือ่ งการดูแลกลุม่ เด็กซึง่ เป็นผูห้ นีภยั จากการสูร้ บหรือผูล้ ภี้ ยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของสถานะ
ของเด็กผู้ลี้ภัยที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในประเทศ
เนื้อหามีทั้งหมด ๕๔ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ส่วนทีห่ นึง่ (ข้อบทที่ ๑ - ๔๑) เป็นสารบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิตา่ ง ๆ ของเด็ก ประกอบด้วย ความหมายของเด็ก
การที่รัฐภาคีต้องประกันสิทธิพื้นฐานของเด็กที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของรัฐภาคีใน ๔ ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิต
สิทธิทจี่ ะได้รบั การปกป้อง สิทธิทจี่ ะได้รบั การพัฒนา และสิทธิทจี่ ะมีสว่ นร่วม โดยจะต้องไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ และต้อง
ค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็นส�ำคัญ ในขณะทีต่ อ้ งเคารพต่อความรับผิดชอบและสิทธิหน้าทีข่ องบิดา มารดา
ครอบครัว ตลอดจนสภาพสังคมของเด็ก การประกันสิทธิที่จะมีชีวิต การมีชื่อ การมีสัญชาติ การมีเอกลักษณ์
การอยูร่ ว่ มกันระหว่างเด็กกับบิดา มารดา ครอบครัว การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน สิทธิเสรีภาพของเด็กในการ
แสดงความคิดเห็น การแสดงออก การแสวงหา/ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความคิด มโนธรรม ศาสนา การสมาคม
ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสือ่ และการคุม้ ครองจากข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นอันตราย การช่วยเหลือ
บิดา มารดา ผู้ปกครองให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ การคุ้มครองจากความรุนแรงทั้งปวง การดูแลและจัดหา
ทางเลือกส�ำหรับเด็ก การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย การดูแลเด็กพิการ การดูแลสุขภาพ
และการสาธารณสุขส�ำหรับเด็กและมารดา การประกันสังคม การได้รบั มาตรฐาน การด�ำรงชีวติ ทีเ่ พียงพอ การศึกษา
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บทที่
๑

การพัฒนาบุคลิกภาพ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นันทนาการ การคุ้มครองจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ในทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งทางเศรษฐกิจ ยาเสพติด ทางเพศ การลักพา การขายและค้าเด็ก และอื่น ๆ
การคุ้มครองเด็กจากการกระท�ำที่เป็นการทรมานหรือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและการพิพาทด้านอาวุธ
การดูแลให้การฟื้นฟูจิตใจ และการกลับคืนสู่สังคม การคุ้มครองเด็กที่ต้องประสบปัญหาด้านกฎหมาย และต้อง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และผลกระทบของอนุสัญญานี้ต่อกฎหมายเดิมที่มีอยู่
ส่วนที่สอง (ข้อบทที่ ๔๒ - ๔๕) ว่าด้วยการเผยแพร่อนุสัญญา คณะกรรมการ CRC การเสนอรายงาน และ
การส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่วนทีส่ าม (ข้อบทที่ ๔๖ - ๕๔) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ การตัง้ และการถอนข้อสงวน
ต่อมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CRC จ�ำนวน ๓ ฉบับ เรียงตามล�ำดับ
การมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ได้แก่
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CRC เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก (Optional
Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography : OP-SC)
โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เป็นพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ ข้อบทที่ ๓๒ ที่ ๓๔ และที่ ๓๕ ว่าด้วยการแสวงประโยชน์จากเด็ก
ทางเศรษฐกิจและทางเพศ
เนื้อหามีทั้งหมด ๑๗ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน
ส่วนทีห่ นึง่ (ข้อบทที่ ๑ - ๓) กล่าวถึง การห้ามมิให้มแี ละก�ำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาส�ำหรับการขายเด็ก
การค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก
ส่วนที่สอง (ข้อบทที่ ๔ - ๖) กล่าวถึง มาตรการในการก�ำหนดเขตอ�ำนาจความผิดการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
และการสืบสวน
ส่วนที่สาม (ข้อบทที่ ๗ - ๑๐) กล่าวถึง มาตรการในการริบทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด มาตรการ
คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก นโยบายป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณชน และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการบ�ำบัดฟื้นฟู และส่งกลับเด็กผู้รับเคราะห์
ส่วนที่สี่ (ข้อบทที่ ๑๑ - ๑๗) กล่าวถึง การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการตามพิธีสารเลือกรับ
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พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CRC เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยก�ำลังอาวุธ (Optional
Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict : OP-AC) โดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙
ประเทศไทยท�ำค�ำแถลงตีความข้อบทที่ ๓ วรรคสอง โดยระบุว่า การปฏิบัติหน้าที่การทหารเป็นหน้าที่
อันพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ชายไทยเมื่ออายุย่าง ๑๘ ปี มีหน้าที่ต้องแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ซึ่งอาจ
ถูกเรียกให้ปฏิบัติราชการทหารในกองได้ยามประเทศมีสงคราม หรือประสบภาวะวิกฤต การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
โรงเรียนทหารเหล่าต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ การผ่านการสอบคัดเลือก และต้องได้รับความ
ยินยอมจากผูป้ กครอง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ ชายและหญิง สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้โดยต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และการจัดตั้งกองก�ำลังอื่นใดที่มิได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องอายุของผู้เข้าร่วมแต่อย่างใด
เนื้อหามีทั้งหมด ๑๓ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ส่วนทีห่ นึง่ (ข้อบทที่ ๑ - ๔) กล่าวถึงหลักการเกีย่ วกับการประกันว่า บุคคลทีอ่ ายุไม่ถงึ ๑๘ ปี จะไม่ถกู เกณฑ์
เข้าร่วมในการสู้รบในกองทัพของรัฐ หรือกลุ่มกองก�ำลังติดอาวุธ
ส่วนที่สอง (ข้อบทที่ ๕ - ๗) กล่าวถึง การบังคับใช้กฎหมายภายในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการด�ำเนินการตามข้อบทของพิธีสาร และการใช้ความร่วมมือในการช่วยเหลือระดับพหุภาคีในการฟื้นฟู
ด้านวิชาการและด้านการเงิน
ส่วนที่สาม (ข้อบทที่ ๘ - ๑๓) กล่าวถึง การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการตามพิธีสารเลือกรับ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CRC เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol to the CRC on
a Communications Procedure : OP3) โดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ และมีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ พร้อมท�ำค�ำแถลงตีความใน
๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพ
ทางการเมือง (ข้อบทที่ ๑ วรรคหนึ่ง) และ (๒) การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�ำสงคราม (ข้อบทที่ ๒๐ วรรคหนึ่ง)
เนื้อหามีทั้งหมด ๕๓ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน
ส่วนทีห่ นึง่ - ส่วนทีส่ าม (ข้อบทที่ ๑ - ๒๗) เป็นสารบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิตา่ ง ๆ จ�ำนวน ๒๗ ข้อ ก�ำหนดสิทธิตา่ ง ๆ
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นสิทธิของประชาชน ซึง่ ว่าด้วยการก�ำหนดสิทธิของตนเองในเรือ่ งการเมือง และสามารถด�ำเนินการ
อย่างเสรีในการจัดการทรัพยากร และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง และการประกันสิทธิ
ของรัฐภาคี ที่จะต้องส่งเสริมให้บังเกิดผลตามสิทธิดังกล่าว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ
ทีจ่ ะมีชวี ติ และการยกเลิกโทษประหารชีวติ การห้ามการทรมาน/ลงโทษทารุณโหดร้าย การมีทาส เสรีภาพในความ
ปลอดภัยของร่างกาย การห้ามการจับกุมหรือควบคุมตัวโดยพลการ หรือตามอ�ำเภอใจโดยมิได้กระท�ำผิดกฎหมาย
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บทที่
๑

การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมด้วยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย และ
กระบวนการยุตธิ รรมทางศาล สิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา
การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามและการเกลียดชังเผ่าพันธุ์ สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ การรวมตัว
เป็นสมาคม การคุ้มครองครอบครัว และการสมรส สิทธิของเด็กในด้านการคุ้มครอง การมีทะเบียนเกิดและ
สัญชาติ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง และสิทธิของชนกลุ่มน้อย
ส่วนทีส่ ี่ (ข้อบทที่ ๒๘ - ๔๕) ว่าด้วยคณะกรรมการและการเสนอรายงาน (ข้อบทที่ ๒๐) การไกล่เกลีย่ ข้อร้องเรียน
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกา
ส่วนที่ห้า (ข้อบทที่ ๔๖ - ๔๗) ว่าด้วยการตีความ
ส่วนที่หก (ข้อบทที่ ๔๘ - ๕๓) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับ การแก้ไข การเก็บรักษา
ต้นฉบับทั้ง ๕ ภาษา
๑.๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights : ICCPR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ พร้อมท�ำค�ำแถลงตีความ
ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพ
ทางการเมือง (ข้อบทที่ ๑ วรรคหนึ่ง) และ (๒) การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�ำสงคราม (ข้อบทที่ ๒๐ วรรคหนึ่ง)
เนื้อหามีทั้งหมด ๕๓ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน
ส่วนทีห่ นึง่ -ส่วนทีส่ าม (ข้อบทที่ ๑ - ๒๗) เป็นสารบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิตา่ ง ๆ จ�ำนวน ๒๗ ข้อ ก�ำหนดสิทธิตา่ ง ๆ
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นสิทธิของประชาชน ซึง่ ว่าด้วยการก�ำหนดสิทธิของตนเองในเรือ่ งการเมือง และสามารถด�ำเนินการ
อย่างเสรีในการจัดการทรัพยากร และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง และการประกันสิทธิ
ของรัฐภาคี ที่จะต้องส่งเสริมให้บังเกิดผลตามสิทธิดังกล่าว โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ
ทีจ่ ะมีชวี ติ และการยกเลิกโทษประหารชีวติ การห้ามการทรมาน/ลงโทษทารุณโหดร้าย การมีทาส เสรีภาพในความ
ปลอดภัยของร่างกาย การห้ามการจับกุมหรือควบคุมตัวโดยพลการ หรือตามอ�ำเภอใจโดยมิได้กระท�ำผิดกฎหมาย
การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมด้วยมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย และ
กระบวนการยุตธิ รรมทางศาล สิทธิในสถานะบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา
การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามและการเกลียดชังเผ่าพันธุ์ สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ การรวมตัว
เป็นสมาคม การคุ้มครองครอบครัว และการสมรส สิทธิของเด็กในการด้านการคุ้มครอง การมีทะเบียนเกิดและ
สัญชาติ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง และสิทธิของชนกลุ่มน้อย
ส่วนที่สี่ (ข้อบทที่ ๒๘-๔๕) ว่าด้วยคณะกรรมการและการเสนอรายงาน (ข้อบทที่ ๒๐) การไกล่เกลี่ย
ข้อร้องเรียนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกา
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บทที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพที่พึงได้รับการคุ้มครองของไทย

ส่วนที่ห้า (ข้อบทที่ ๔๖-๔๗) ว่าด้วยการตีความ
ส่วนที่หก (ข้อบทที่ ๔๘-๕๓) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับ การแก้ไข การเก็บรักษา
ต้นฉบับทั้ง ๕ ภาษา
๑.๔ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ โดยท�ำค�ำแถลงตีความข้อ ๑
วรรคหนึง่ เกีย่ วกับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง ซึง่ มิให้ตคี วามรวมถึงการแบ่งแยกดินแดน หรือเอกภาพ
ทางการเมือง
เนื้อหามีทั้งหมด ๓๑ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง-ส่วนที่สาม (ข้อบทที่ ๑ - ๑๕) เป็นสารบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน ได้แก่
การก�ำหนดเจตจ�ำนงของตน การจัดการทรัพยากร และการประกันสิทธิของรัฐภาคีทจี่ ะต้องให้สทิ ธิแก่ทงั้ ประชาชนและ
ผูท้ ไี่ ม่ใช่คนชาติของตน การประกันสิทธิความเท่าเทียมกันในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างชาย หญิง
และเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การรับรองสิทธิ
ในการท�ำงานหาเลี้ยงชีพด้วยสภาพการท�ำงานที่ยุติธรรม ค่าจ้างที่เป็นตามความเป็นอยู่ และสภาพการท�ำงาน
ที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ การก่อตั้งสหภาพแรงงาน สิทธิของคนงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การประกันสังคม
สิทธิของครอบครัวในฐานะสังคมพื้นฐานทางธรรมชาติ สิทธิของมารดา เด็ก ผู้เยาว์ และความคุ้มครอง
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอในปัจจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ อาหาร โดยปราศจากความหิวโหย และ
การแบ่งสรรอาหาร สิทธิดา้ นสุขภาพ สุขลักษณะ บริการทางการแพทย์ การควบคุมโรคระบาดโดยเฉพาะอนามัยทารก
สิทธิทางการศึกษาโดยการศึกษาภาคบังคับเป็นแบบให้เปล่าแก่ทุกคน และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน รวมถึงจะต้องส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากที่สุด สิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการดูแลจากภาครัฐที่จะคุ้มครองอนุรักษ์และการพัฒนา
รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรม
ส่ ว นที่ สี่ (ข้ อ บทที่ ๑๖ - ๒๕) ว่ า ด้ ว ยการเสนอรายงานทั้ ง ของรั ฐ ภาคี และในระหว่ า งองค์ ก ร
ของสหประชาชาติของการให้ความช่วยเหลือ และการประชุมทางวิชาการและการตีความ
ส่วนที่ห้า (ข้อบทที่ ๒๖ - ๓๑) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นรัฐภาคี การมีผลบังคับใช้ ความครอบคลุม
ของกติกา การแก้ไขและการเก็บรักษาต้นฉบับ
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บทที่
๑

๑.๕ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ โดยท�ำค�ำแถลงตีความ ๑ ข้อ
เกี่ยวกับการบังคับใช้ภายในประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และได้ท�ำข้อสงวนไว้ ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๔ เรื่องการด�ำเนินมาตรการขจัด
การเลือกปฏิบัติเท่าที่จ�ำเป็น และข้อ ๒๒ ในเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
เนื้อหามีทั้งหมด ๒๕ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ส่วนทีห่ นึง่ (ข้อบทที่ ๑ - ๗) เป็นสารบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิตา่ ง ๆ โดยก�ำหนดความหมายของการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเชื้อชาติ การตีความและมาตรการพิเศษที่จัดขึ้นตามความจ�ำเป็นด้วยเจตนาเพื่อประกันความก้าวหน้าของ
หมู่ชนบางกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การประณามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
และการประกันการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล กลุ่มหรือสถาบัน หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ การด�ำเนิน
มาตรการที่จะแก้ไขกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่เหมาะสม และสนับสนุนการประสาน
เชื้อชาติเข้าด้วยกัน การจัดให้มีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อให้ได้
รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาค การประณามการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ การโฆษณาชวนเชือ่ ในเรื่องความ
เหนือกว่าของบางกลุม่ ชน การเกลียดชังระหว่างเชือ้ ชาติ การลงโทษตามกฎหมายแก่การกระท�ำทีป่ ระณามเหล่านี้
และห้ามการด�ำเนินการส่งเสริมกระตุ้นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกันสิทธิของทุกคนให้เสมอ
ภาคกันตามกฎหมายภายใต้ศาลและกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองของรัฐ การใช้สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาคในทางการเมือง กิจกรรมและบริการสาธารณะ สิทธิพลเมืองในเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่อง อาทิ การมีถิ่นพ�ำนัก
การถือครองสัญชาติ การสมรสและเลือกคู่สมรส การรับมรดก สิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา
การชุมนุม สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการท�ำงาน ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข
การศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และบริการต่าง ๆ และการประกันสิทธิของรัฐทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองแก่ทกุ คนใน
อาณาเขตจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงสิทธิที่จะร้องขอค่าทดแทนจากศาลเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเป็น
ผลจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้
ส่วนที่สอง (ข้อบทที่ ๘ - ๑๖) ว่าด้วยคณะกรรมการ การเสนอรายงาน การรับข้อร้องเรียนระหว่างรัฐ
การด�ำเนินการ การไกล่เกลี่ยและการยุติข้อพิพาทของคณะกรรมการ
ส่วนที่สาม (ข้อบทที่ ๑๗ - ๒๕) ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี การมีผลบังคับใช้ เงื่อนไขในการตั้งและ
ถอนข้อสงวน การเพิกถอนอนุสัญญา และการเสนอข้อพิพาทสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
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๑.๖ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment : CAT) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ พร้อมท�ำค�ำแถลงตีความ ข้อบทที่
๑ เรื่องค�ำนิยามของค�ำว่า “การทรมาน” ข้อบทที่ ๔ เรื่องการก�ำหนดให้การทรมานทั้งปวงเป็นความผิดที่ลงโทษ
ได้ตามกฎหมายอาญา และข้อบทที่ ๕ เรื่องให้รัฐภาคีด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจ�ำเป็นเพื่อให้ตนมีเขตอ�ำนาจ
เหนือความผิดที่อ้างถึงตามข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา ซึ่งทั้งสามข้อเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับ
อยู่ ณ ปัจจุบนั นอกจากนัน้ ได้ตงั้ ข้อสงวนในข้อบทที่ ๓๐ วรรคหนึง่ โดยไม่รบั ผูกพันตามข้อบทในการน�ำข้อพิพาท
เกีย่ วกับการตีความ หรือการน�ำอนุสญ
ั ญาฯ ไปใช้ ในการขึน้ สูก่ ารวินจิ ฉัยชีข้ าดของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศได้
หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป
เนื้อหามีทั้งหมด ๓๓ ข้อ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ส่วนแรก (ข้อบทที่ ๑ - ๑๖) กล่าวถึง ค�ำนิยามของการทรมาน บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการก�ำหนดให้การทรมาน
เป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอ�ำนาจที่เป็นสากลเกี่ยวกับความผิดการทรมาน และหลักการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ส่วนที่สอง (ข้อบทที่ ๑๗ - ๒๔) กล่าวถึง การน�ำบทบัญญัติไปใช้โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ CAT เป็น
องค์กรก�ำกับดูแล ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญอิสระ จ�ำนวน ๑๐ คน ที่แต่งตั้งโดยภาคีสมาชิก และปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะปัจเจกบุคคลตามความสามารถ ค�ำร้องเรียนระหว่างรัฐ ค�ำร้องเรียนของปัจเจกบุคคล และอ�ำนาจของ
คณะกรรมการฯ
ส่วนที่สาม (ข้อบทที่ ๒๕ - ๓๓) กล่าวถึง กระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บังคับ การแก้ไขอนุสัญญา
โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญา และการระงับข้อพิพาท
๑.๗ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (International Convention on the Rights of
Persons with Disabilities: CRPD) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เนื้อหามีทั้งหมด ๕๐ ข้อบท แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
โดยส่วนแรก (ข้อบทที่ ๑ - ๓๓) เกีย่ วกับเรือ่ งวัตถุประสงค์และหลักการทัว่ ไปของอนุสญ
ั ญาฯ โดยมีเนือ้ หา
เกี่ยวกับความเสมอภาค กลุ่มสตรี และเด็กพิการ การเสริมสร้างความตระหนัก การเข้าถึงบริการต่าง ๆ สิทธิ
ในร่างกาย สถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม ความเสมอภาคทางกฎหมาย การเข้าถึงบริการยุติธรรม เสรีภาพ
และความมั่นคงของมนุษย์ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การกระท�ำและลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ย�่ำยีศักดิ์ศรี เสรีภาพจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การกระท�ำรุนแรงและการกระท�ำที่มิชอบ ความเคารพ
ต่อคนพิการ เสรีภาพในการโยกย้ายถิน่ ฐาน การได้มาซึง่ สัญชาติ การอยูร่ ว่ มกันในสังคม เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การเข้าถึงข้อมูล การเคารพครอบครัว การเข้าถึงการศึกษา สิทธิในสุขภาพ การฟื้นฟูเยียวยา การท�ำงาน
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๑

การเข้าถึงข้อมูล การมีมาตรฐานชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และทางวัฒนธรรม สันทนาการ
และการกีฬา การจัดเก็บสถิติและข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ การปรับใช้อนุสัญญาฯ ภายในประเทศ
การติดตามและตรวจสอบ และการอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศ
ส่วนที่สอง (ข้อ ๓๔ - ๕๐) การท�ำหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการ CRPD การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ การเสนอรายงาน ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฯ กับหน่วยงานอื่น ๆ การระงับข้อพิพาท ฯลฯ
ต่อมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CRPD (Optional Protocol to
the CRPD : OP- CRPD) โดยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
โดยแสดงการยอมรับของประเทศไทย ต่อการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาฯ ในการรับ
และพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็นบุคคล
กลุ่มบุคคลในนามผูถ้ กู ละเมิดสิทธิกไ็ ด้
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ด�ำเนินการโดยกระบวนการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศจนหมดสิ้นแล้ว หรือมีเหตุผลว่ากลไกในประเทศ ด�ำเนินการล่าช้ากว่าปกติ หรือมิได้ให้ความเป็นธรรม
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน (exhaustion of domestic remedies) นอกจากนัน้ ยังต้องแจ้งให้รฐั บาล
ของประเทศนั้น ๆ ได้ทราบและรับรู้ก่อนด้วย
ในส่วนของสนธิสญั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน อีก ๒ ฉบับ ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ทจี่ ะเข้าเป็นภาคีคอื อนุสญั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the
Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CPED) โดยได้ลงนาม เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว พร้อมกับมีการจัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....๑๑ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการตามกระบวนการให้สัตยาบันกับองค์การสหประชาชาติ และการน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตาม
ขัน้ ตอนนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ แม้วา่ อนุสญ
ั ญาฯ จะยังไม่มผี ลใช้บงั คับกับประเทศไทย แต่รฐั บาลต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการ
ขัดต่อสาระและความมุง่ ประสงค์ (objects and purposes) ของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว ในส่วนของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the Protection
of the Rights of Migrants and Members of their Families : ICRMW) ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีแต่อย่างใด

๑๑ ผลสืบเนือ่ งจากการทีป่ ระเทศไทยให้สตั ยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา CAT เมือ่ ปี ๒๕๕๐ และการลงนามต่ออนุสญ
ั ญา CPED ในปี ๒๕๕๔ แต่ยงั มิได้ให้สตั ยาบัน ซึง่ ต่อมารัฐบาล (โดยกระทรวง
ยุตธิ รรม) ได้จดั ท�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย พ.ศ. .... ซึง่ มีหลักการส�ำคัญ คือ การก�ำหนดบทลงโทษเกีย่ วกับการกระท�ำความผิด
ในการทรมานผู้ถูกจับกุม หรือการอุ้มให้สูญหาย ไม่ว่าจะโดยการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ โดยหากพิสูจน์ได้ว่ามาจากความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ถือว่าการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม สถานการณ์ความไม่มั่นคง โดยมีการก�ำหนดระยะของอายุความไว้ ๒๐ ปี และมีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน และ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย เพื่อก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยประกันสิทธิแก่ผู้ถูกจับกุมในการติดต่อกับญาติ ทนายความ หรือผู้ที่
บุคคลนั้นๆ ไว้วางใจ สิทธิในการแจ้งให้บุคคลอื่นได้ทราบถึงสภาพการคุมขัง และห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐส่งตัวบุคคลใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร หากเชื่อว่า จะก่อให้เกิดการทรมาน หรือ
ถูกบังคับให้สูญหาย.
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บทที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพที่พึงได้รับการคุ้มครองของไทย

๒. มาตรฐานอื่น ๆ ตลอดจนการยอมรับ หรือให้ค�ำปฏิญาณต่อกลไกต่าง ๆ

นอกจากสนธิสัญญาหลักและพิธีสารข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังให้สัตยาบันกับอนุสัญญาที่จัดท�ำขึ้นโดยองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)๑๒ จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ ได้แก่
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๔
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๙
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๒๙
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๐
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๘
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๐๐
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๐๔
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๐๕
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๑๖
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๒๒
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๒๓
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๒๗
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๓๘
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๒

การหยุดพักผ่อนประจ�ำสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๖๔ (๑๙๒๑)
การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนส�ำหรับคนงานชาติในบังคับและคนต่างชาติ
พ.ศ. ๒๔๖๘ (๑๙๒๕)
การเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๔๗๓ (๑๙๓๐)
การแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. ๒๔๘๙ (๑๙๔๖)
การจัดตั้งบริหารจัดหางาน พ.ศ. ๒๔๙๑ (๑๙๔๘)
ค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. ๒๔๙๔ (๑๙๕๑)
การเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๔๙๘ (๑๙๕๕)
การยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๕๐๐ (๑๙๕๗)
การแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. ๒๕๐๔ (๑๙๖๑)
นโยบายการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๐๗ (๑๙๖๔)
อายุขั้นต�่ำที่อนุญาตให้ท�ำงานในเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๐๘ (๑๙๖๕)
น�้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ พ.ศ. ๒๕๑๐ (๑๙๖๗)
อายุขั้นต�่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. ๒๕๑๖ (๑๙๗๓)
การห้ามและการด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๑๙๙๙)

ในส่วนของปฏิญญา ข้อมติ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนค�ำมั่นโดยสมัครใจ (pledge) และ/หรือค�ำรับรอง (accept) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคม
ระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การด�ำเนินการของกลไกซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ (Charter-based) โดยมี
บทบาทหน้าที่ตามมติของที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) และ/หรือมติ
ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) อาทิ คณะท�ำงาน (Working Group) ผูร้ ายงานพิเศษ (Special
Rapporteur) หรือผู้แทนพิเศษ (Special Representative) แม้ว่าจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
แต่ ก็ เป็ น กระบวนการทางสังคมและการเมืองระหว่ า งประเทศ ที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศ
โดยปัจจุบนั กระบวนการหนึง่ ทีป่ ระเทศไทยในฐานะสมาชิก (รัฐภาคี) ๑ ใน ๑๙๓ ประเทศขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations)๑๓ ได้ให้ความส�ำคัญ คือ การเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้
กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งในกระบวนการทบทวน รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รัฐบาลไทยได้ให้ค�ำมั่นโดยสมัครใจ จ�ำนวน ๗ ข้อ ในขณะที่ได้รับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ทั้งสิ้น ๒๔๙ ข้อ
๑๒ มีสถานะเป็นทบวงช�ำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ (specialized agency) โดยมีหน้าทีห่ ลักในการส่งเสริมการปรับปรุงสภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงาน ผ่านการก�ำหนด ติดตาม และก�ำกับมาตรฐาน
ในด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การประกันสังคม และอื่น ๆ.
๑๓ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นใน ๒๔๘๘ (๑๙๔๕) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแทนที่สันนิบาตชาติ เพื่อ
ยุติสงครามระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีส�ำหรับการเจรจา
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บทที่
๑

โดยเป็นข้อเสนอทีป่ ระเทศไทยรับทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือด�ำเนินการให้เกิดขึน้ จ�ำนวน ๑๘๗ ข้อ แบ่งเป็นข้อเสนอแนะทีป่ ระเทศไทย
ตอบรับโดยทันทีในกระบวนการ UPR จ�ำนวน ๑๘๑ ข้อ และข้อเสนอทีป่ ระเทศไทยน�ำกลับมาพิจารณาและตอบรับจ�ำนวน
๖ ข้อ (จากจ�ำนวนที่น�ำกลับมาพิจารณาทั้งหมด ๖๘ ข้อ)๑๔
ค. หลั ก การส� ำ คั ญ ลั ก ษณะการด� ำ เนิ น การ และความผู ก พั น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
ประเทศไทย

๑. หลักการส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
๑.๑ ความเสมอภาค (equality) คือ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยทุกคนเกิดมาอย่างอิสระ และมีความ
เสมอภาคในเรื่องศักดิ์ศรีและสิทธิ และการไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) ซึ่งเชื่อมโยงกับความเสมอภาค โดยเป็น
หลักประกันในการเข้าถึง การมีอยู่ และการดูแลให้เกิดภาวะสิทธิของบุคคล ที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
ส่งผลกระทบต่อสารัตถะของสิทธินั้น ๆ ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ พื้นฐาน
ทางสังคม ภาษา การนับถือศาสนา การเมืองและความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ
๑.๒ ความเป็นสากล (universality) คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้กับบุคคลทุกคน โดยไม่มีข้อจ�ำกัดใด ๆ
บุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือข้อจ�ำกัดใด ๆ
๑.๓ การคงอยู่ของสิทธิแบบติดตัวไม่สามารถถ่ายโอนได้ (inalienability) และไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้
(indivisibility) รวมถึงความเกื้อกูล (interdependency) และเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน (interrelated) ของสิทธิต่าง ๆ
กล่าวคือ คุณลักษณะของสิทธิในด้านต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่สามารถแบ่งแยก
ออกจากกันได้ และมักจะมีผลกระทบต่อกันในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในด้านหนึ่งด้านใด
๒. ลักษณะของสิทธิ และการด�ำเนินมาตรการและการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง จ�ำแนกเป็น
๒.๑ สิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (non-derogable rights) ซึง่ มิอาจเพิกถอนหรือลิดรอนได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์
ใดก็ตาม เช่น สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน และในกรณีที่เป็นสิทธิที่รัฐอาจจ�ำกัดหรือเพิกถอนได้ชั่วคราว
(derogable rights) ในบางสถานการณ์ที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศยินยอมให้รัฐกระท�ำได้เพื่อวัตถุประสงค์
บางประการ ได้แก่ ความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือเพื่อศีลธรรม โดยรัฐต้องด�ำเนินการ
ตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมายที่ชัดเจน เป็นไปเพื่อเหตุผลที่
ชอบธรรม รัฐไม่สามารถหาวิธีการอื่นมาทดแทนได้ และการใช้อย่างจ�ำกัดและเท่าที่จ�ำเป็นได้สัดส่วนที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ และเป็นมาตรการจ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตย เป็นต้น
๒.๒ สิทธิบางประเภทที่รัฐจะสามารถท�ำให้ก้าวหน้าหรือเป็นจริงได้ โดยด�ำเนินการให้เกิดขึ้น มีความพร้อม
ความเพียงพอ และ/หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ (progressive realization of
rights) ซึ่งรัฐจ�ำเป็นต้องแสดงความมุ่งมั่นและมีแนวทางการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการก�ำหนดให้บรรลุ
เป้าหมายที่ชัดเจน (progressive achievement) เช่น มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ก�ำลังบุคลากร ผู้รับผิดชอบ และ
การติดตามผลการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ/เหมาะสม (maximum available resources)
และไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม
๒.๓ การด�ำเนินมาตรการและการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง จะต้องหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ท�ำให้
เกิดการเลือกปฏิบัติแบบซ�้ำซ้อน (multiple discrimination) และค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ทับซ้อน และ
เชื่อมโยงกัน (intersectionality) ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจาก (๑) ลักษณะทางชีวภาพหรือการถือก�ำเนิด อาทิ เพศก�ำเนิด (sex)
ชาติพันธุ์ (ethnicity) เชื้อชาติ (race) สีผิว (color) อายุ (age) และความพิการ (disabilities) และ (๒) ลักษณะการรับรู้
๑๔ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2016). Universal Periodic Review-Thailand. Retrieved from www.ohchr.org/EN/HRBodies/
UPR/Pages/THIndex.aspx
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บทที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพที่พึงได้รับการคุ้มครองของไทย

หรือการให้ความหมายในเชิงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม อาทิ วิถีทางเพศ สถานะทางสังคมของความเป็นชาย-หญิง
คุณวุฒิทางความรู้ อาชีพ หน้าที่การงาน และอื่น ๆ
๓. ความผูกพันทางกฎหมาย และหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จ�ำแนกเป็น
๓.๑ รัฐ ในฐานะผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ (duty-bearer) ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ภายในเขตอ�ำนาจรัฐ
(jurisdiction) รวมถึงการดูแลบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติของรัฐนัน้ ๆ และการด�ำเนินการทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
นอกเขตอ�ำนาจรัฐ โดยรัฐมีหน้าที่ใน ๓ ด้าน คือ
หน้าที่ในการเคารพ
(Obligation to Respect)
หน้าที่ในการคุ้มครอง
(Obligation to Protect)
หน้าที่ในการท�ำให้ จัดท�ำ และ
อ�ำนวยการให้สิทธิเกิดขึ้นจริงใน
ทางปฏิบัติ
(Obligation to Fulfill)

รัฐต้องไม่แทรกแซงการใช้สทิ ธิของประชาชน และไม่กระท�ำการ หรือละเว้นการกระท�ำใด ๆ
ที่ท�ำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รัฐต้องคุ้มครองมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกละเมิดสิทธิจากบุคคลอื่น หรือกลุ่มอื่นใด เช่น
ภาคเอกชน โดยต้องจัดท�ำ ก�ำหนด และดูแลการบังคับใช้มาตรการดูแลมิให้เกิด
การละเมิดสิทธิ ในกรณีที่เกิดการละเมิด รัฐต้องดูแลและให้การคุ้มครอง
รัฐต้องด�ำเนินมาตรการเชิงรุก (positive steps) เพื่อรับรองหรือประกันสิทธิ
ของประชาชน เช่น การก�ำหนดกรอบกฎหมาย นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่ท�ำให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิต่าง ๆ การประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามที่มีอยู่ทางธรรมชาติ และ/หรือตามที่ได้รับการรับรองในกฎหมายภายใน
และตามสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน

๓.๒ ภาคธุรกิจและรัฐ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือโครงการพัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ) เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเป็นโครงสร้างหลักใน
การพัฒนา และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างหลีกเลีย่ งมิได้ จึงมีการก�ำหนดหลักการชีแ้ นะ
แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจภายใต้กรอบ “คุม้ ครอง-เคารพ-เยียวยา” (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and
Remedy” Framework : UNGPs) ซึ่งน�ำหลักส�ำคัญที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน มาเน้นย�้ำให้เกิด
รูปธรรมให้ภาคธุรกิจและรัฐ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือโครงการพัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ) ต้องให้ความ
ส�ำคัญในการประกอบการทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของชุมชน หรือกลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยป้องกันความเสีย่ ง และแก้ไข
ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ อ าจจะเกิ ด จากการประกอบธุ ร กิ จ โดยมี ห ลั ก การส� ำ คั ญ ตามกรอบขององค์ ก าร
สหประชาชาติ๑๕ ซึ่งรัฐ และภาคธุรกิจมีหน้าที่ใน ๓ ด้าน คือ
หน้าที่ในการคุ้มครอง (Protect)
หน้าที่ในการเคารพ (Respect)
หน้าที่ในการเยียวยา (Remedy)

รัฐต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคน
การประกอบการธุรกิจ (ของภาคธุรกิจและรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือ
โครงการพัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ) ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง
การประกอบการธุรกิจ (ของภาคธุรกิจและรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือ
โครงการพัฒนาร่วม อาทิ รัฐวิสาหกิจ) ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนใด ๆ จะต้องมี
การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยกระบวนการ
ทางศาล และกระบวนการทางเลือกที่เป็นกลไกนอกศาล

๑๕ เอกชัย ปิ่นแก้ว. และรักษณาลี ดอนสนธิ์. (๒๕๖๐). รายงานสรุปการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง “การเผยแพร่และการ
ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”. กรุงเทพฯ : ส�ำนักวิจัยและวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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บทที่
๑

๒
บทที่ ๒
การประเมินสิ ทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศักราช ๒๕๖๐

บทที่ ๒ การประเมินสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐
ภาพรวม

๑. หลั ก การประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท
์ รงเป็นประมุข
มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการวางกรอบและแนวทางการปกครองประเทศ
ซึง
่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนัน
่ งส�ำคัญ
้ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรือ
ยิง
ิ ว
่ี างหลักการประกัน
่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงจ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัตท
สิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน รวมถึงวางหลักเกณฑ์การใช้อ�ำนาจของรัฐ โดยถือเป็น
กฎหมายสูงสุด ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใด ๆ จะขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ ทัง
้ นี้ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism)๑๖ และ
พั ฒนาการในการประกันและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสะท้อนผ่านบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้ง ๒๐ ฉบับที่ผ่านมา

๑๖ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมประกอบด้วยแนวคิดอันเป็นรากฐาน ได้แก่ ทฤษฎีสัญญาประชาคม หลักความเป็นสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจอธิปไตยและ
หลักนิติรัฐ, เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย.รัฐธรรมนูญในแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (ตอนที่ ๑). สืบค้นจาก http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=409
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บทที่ ๒ การประเมินสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน ท�ำให้รัฐมีพันธกรณี (obligation)
ในการเคารพ (respect) การคุ้มครอง (protect) และการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ
(fulfill) ตามที่รับรองไว้ในสนธิสัญญา อย่างไรก็ตาม โดยที่ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบทวินิยมเป็นหลัก ท�ำให้
จ�ำเป็นต้องอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศไทย เพื่อการเชื่อมโยงเนื้อหา หลักการ และคุณค่าของกฎหมายระหว่าง
ประเทศมาใช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ การที่ ก ฎหมายไทยจ� ำ นวนหนึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งหรื อ รองรั บ สนธิ สั ญ ญาหลั ก ด้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยตรงนั้ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ส อดคล้ อ งพร้ อ มก� ำ หนดให้ รั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเกี่ยวข้อง

๒. สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับประกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศักราช ๒๕๔๐ ถึง พุ ทธศักราช ๒๕๖๐
แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพนั้นปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕๑๗
จากนัน้ ได้มกี ารบัญญัตริ บั รองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรับรองและขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออกไปอย่างกว้างขวาง ต่อมา รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในบางเรื่องเพิ่มเติม
จากฉบับก่อนหน้า โดยแก้ไขข้อจ�ำกัดจากการน�ำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ทีท่ ำ� ให้การประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไม่เกิดผลในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากการบัญญัตกิ ฎหมายรองรับสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างล่าช้า โดยตัดข้อความ “ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ ออกจากบทบัญญัตใิ นมาตราต่าง ๆ (มากกว่า
๒๐ มาตรา) เพื่อให้เกิดสภาพและข้อผูกพันของรัฐในการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยทันที
ทั้งนี้ หลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑๘ และประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยให้มผี ลบังคับใช้ในทันที และได้แต่งตัง้ คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ (กมธ.) จ�ำนวน ๓๖ คน เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยภายหลังจากที่น�ำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวทั้งฉบับ ส่งผลให้ สปช. และ กมธ.
สิ้นสุดลง
ต่อมา คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นอีก ๒๐ คน ให้ท�ำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก�ำหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๙ เป็นวันออกเสียงประชามติ โดยผลจากการลงประชามติในประเด็นที่ ๑ (การแสดงความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฯ
ทั้งฉบับหรือไม่) มีคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๖,๘๒๐,๔๐๒ เสียง (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๕) และในประเด็นที่ ๒ (ค�ำถามพ่วง
ที่ให้สมาชิกวุฒิสภาสรรหาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกตั้ง ในช่วง ๕ ปีแรก) มีคะแนนเสียง
เห็นชอบ ๑๕,๑๓๒,๐๕๐ (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗)๑๙ ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้รับการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
สาระส�ำคัญในการประกันสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนทีป่ รากฏอยูใ่ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงพุทธศักราช ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้
๑๗ มาตรา ๑๒ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญนี้ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดร-ศักดิโ์ ดยก�ำเนิดก็ดี โดยแต่งตัง้ ก็ดี หรือโดยประการอืน่ ใดก็ดไี ม่กระท�ำให้เกิดเอกสิทธิอย่างใดเลย. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. (๒๕๖๐). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕. สืบค้นจาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%C306/%C306-10-2475-a0002.pdf
๑๘ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). (๒๕๖๐). ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง
การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. สืบค้นจาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce5-2557.pdf
๑๙ ไทยพับลิก้า. (๒๕๖๐). กกต.รับรองผลประชามติอย่างเป็นทางการ “ประยุทธ์” เผยบันได ๓ ขั้นสู่การเลือกตั้ง-คาด ๔ เหตุหล “โหวตเยส” ชนะขาด. สืบค้นจาก http://thaipublica.
org/2016/08/referendum-15/
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บทที่
๒

๑) สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้ นฐานของประชาชน ที่ได้รับการประกันตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ก่อนพุ ทธศักราช ๒๕๖๐

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ (หรือพฤษภาทมิฬ) ส่งผลให้ประชาชนมีความตืน่ ตัว
ในเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพอย่างกว้างขวาง เกิดกระแสการเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู ทางการเมือง มีการจัดตัง้ “คณะกรรมการ
พัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)” ศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ที่มีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการด้านประชาธิปไตย
ทีใ่ กล้เคียงกับประเทศไทย โดยน�ำเสนอเป็นเอกสาร “กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัตริ า่ งรัฐธรรมนูญตามแนว
รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)” ประกอบกับช่วงเวลาของการจัดท�ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ แนวคิดพัฒนาการเรือ่ งสิทธิ เสรีภาพ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ประชาชน
จึงมีสว่ นร่วมอย่างส�ำคัญในการยกร่าง และขับเคลือ่ นรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ผา่ นการยอมรับของรัฐสภา จนได้รบั การ
ขนานนามว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์เพื่อ
แก้ปัญหาทางการเมืองไทยทั้งระบบ ๓ ประการ คือ ๑) การเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองภาคพลเมือง
โดยได้เพิ่มสิทธิและเสรีภาพใหม่ ๆ และความเสมอภาคให้กับประชาชน การท�ำให้สิทธิเสรีภาพเป็นจริงในทางปฏิบัติ
รวมถึงการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและการขยายการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒) การท�ำให้ระบบการเมืองและระบบราชการ
มีความสุจริตและชอบธรรมในการใช้อ�ำนาจ และการเพิ่มอ�ำนาจพลเมืองในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ และ
๓) การท�ำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและรัฐสภามีประสิทธิภาพ๒๐ ซึ่งเจตนารมณ์ทั้งสามประการนี้ ปรากฏชัดเจนในค�ำปรารภ
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว๒๑
“... ภายหลังจากนั้น สภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญโดยมีสาระส�ำคัญ เป็นการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมือง ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยได้ค�ำนึงถึงความ
คิดเห็นของประชาชนเป็นส�ำคัญ ...”
รัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ งึ เปลีย่ นแนวคิดทีว่ า่ สิทธิเสรีภาพของบุคคลจะมีอยูเ่ ฉพาะทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้โดยตรงเท่านัน้
ไปสู่แนวคิดที่ขยายกว้างขึ้น คือ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีอยู่แม้ไม่ได้รับการรับรองไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ในการวินิจฉัยคดีได้ โดยมีหลักการที่ส�ำคัญ
คือ “การยึดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นหลัก การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นเป็นข้อยกเว้น”๒๒
ส�ำหรับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งก�ำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ เป็นบทบัญญัตทิ มี่ หี ลักการใหม่ แตกต่างจากแนวนโยบายแห่งรัฐทีป่ รากฏอยูใ่ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับก่อนหน้า กล่าวคือ มีลักษณะเป็นแนวนโยบายพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวทางในการตรากฎหมายและการก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมิใช่แนวนโยบายทั่วไปที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาหรือสถานการณ์

๒๐ จาก ถอดบทเรียนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐, โดย นุกูล สัญฐิติเสรี, ม.ป.ป., ม.ป.ท.
๒๑ จาก เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐), โดย มนตรี รูปสุวรรณ, ม.ป.ป., ม.ป.ท.
๒๒ จาก เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ, โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ม.ป.ป., ม.ป.ท.
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ทัง้ นี้ ยังก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีทบี่ ริหารราชการแผ่นดิน ต้องชีแ้ จงว่าจะด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญและจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละ ๑ ครัง้ ๒๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องขอเพือ่ เสนอกฎหมายต่อรัฐสภาได้ โดยกฎหมายดังกล่าวจะเกีย่ วกับหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการ
มีส่วนร่วมโดยตรงตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การเข้าชือ่ เพือ่ เสนอกฎหมายของประชาชน พบว่า ร่างกฎหมายส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ระดมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ครบตามจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนด และแม้มีร่างกฎหมายจ�ำนวนหลายฉบับที่
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อครบตามจ�ำนวนแต่ไม่สามารถประกาศใช้ได้ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
ร่างพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นต้น
ทั้งนี้ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎร
สิน้ สุดและรัฐบาลใหม่ไม่ได้รอ้ งขอให้รฐั สภาพิจารณาต่อ รวมถึงกรณีรฐั มนตรีเสนอร่างกฎหมายทีม่ หี ลักการอย่างเดียวกันและ
ร่างฉบับรัฐบาลผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว  
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลไกที่จัดตั้งขึ้นนั้น ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่คาดหวัง ประกอบกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายและ
การเข้าชือ่ ถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบตั ไิ ด้ ท�ำให้เป้าหมายของรัฐธรรมนูญทีจ่ ะสร้าง
กลไกการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่บรรลุผล๒๔
โดยข้อจ�ำกัดส�ำคัญประการหนึง่ ในการประกันสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ
การก�ำหนดรายละเอียดในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ได้มีการตรากฎหมาย
ขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดท�ำให้สิทธิดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจริง
(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เมื่อการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กระบวนการและกลไกที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองและปัญหาของประเทศได้ จึงท�ำให้คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (คปค.) ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยพยายามแก้ไขปัญหา
ทีผ่ า่ นมา และการรับรองและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้มผี ลในการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง จึงก�ำหนดให้สทิ ธิและ
เสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลผูกพันโดยตรงต่อองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ
และตัดถ้อยค�ำ  “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิและ
เสรีภาพ ท�ำให้การประกันสิทธิต่าง ๆ เป็นผลทันที โดยได้บัญญัติขยายให้สิทธิ เสรีภาพ ดังกล่าวมีผลผูกพันต่อองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีสาระส�ำคัญ คือ การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองรวมถึงได้เพิ่มกลไกในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ส�ำหรับหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติ
ในหมวดนี้ก�ำหนดให้เป็น “เจตจ�ำนง” แทนการบัญญัติให้เป็น “แนวทาง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐบาลหรือรัฐสภาจะต้องด�ำเนินการตรากฎหมายหรือก�ำหนดนโยบายให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้และก�ำหนดหน้าที่
ของคณะรัฐมนตรีตอ้ งชีแ้ จงในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ชดั เจนว่า จะด�ำเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐอย่างไร
ระยะเวลาใด โดยต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการต่อรัฐสภาด้วย
๒๓ จาก แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ, โดย รติกร เจือกโว้น, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า
๒๔ จาก ถอดบทเรียนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐, โดย นุกูล สัญฐิติเสรี, ม.ป.ป., ม.ป.ท.
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๒

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงก�ำหนดให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมาย ตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ โดยลดจ�ำนวนการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลือเพียงหนึ่งหมื่นรายชื่อ ซึ่งท�ำให้การใช้สิทธิการมีส่วนร่วมใน
การเสนอกฎหมายของประชาชนเป็นไปได้มากขึน้ ทัง้ นี้ พบว่ามีรา่ งพระราชบัญญัตทิ ปี่ ระชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เข้าชือ่ ผ่านการ
พิจารณาของรัฐสภา และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแต่เป็นกรณีที่ถูกพิจารณารวมกับร่างที่เสนอโดยรัฐบาล จ�ำนวน
หลายฉบับ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายที่เสนอโดยประชาชนจะประกาศใช้บังคับ แต่ก็เป็นกฎหมายที่มาจาก
การพิจารณาประกอบกับร่างที่เสนอโดยรัฐบาลเป็นหลัก
๒) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีแนวคิดในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตกต่างไปจาก
รัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ โดยก�ำหนดหมวดที่มีความส�ำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลัก ๆ ดังนี้
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เป็นการก�ำหนดหลักการส�ำคัญ โดยบัญญัติให้สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอื่น และการนั้นไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึง
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ นัน้ ย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพกระท�ำการนัน้ ได้ โดยได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้
สิทธิในหมวดนี้เป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล ผู้ทรงสิทธิในสิทธินั้น ๆ ย่อมผูกพันอ�ำนาจรัฐที่จะไม่เข้าไปละเมิดและก่อให้เกิด
อ�ำนาจฟ้องแก่ผู้ทรงสิทธิ
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หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เป็นความพยายามและการยืนยันเจตนารมณ์ที่ส�ำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจากมี
การทบทวนรัฐธรรมนูญฉบับทีผ่ า่ นมาแล้วพบว่า มีสทิ ธิบางอย่างทีเ่ ขียนไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพ แต่มไิ ด้ถกู น�ำมาปฏิบตั จิ ริง
จึงก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งด�ำเนินการ และก่อให้เกิดสิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามเร่งรัดการด�ำเนินการต่าง ๆ
รวมถึงก่อตั้งสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหากไม่มีการด�ำเนินการดังกล่าว หมวดหน้าที่ของรัฐจึงเป็น
หลักประกันให้แก่ประชาชน โดยรัฐต้องด�ำเนินการตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและการคลังของประเทศ เพื่อท�ำให้เกิดสิทธิของประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากรัฐอย่างแท้จริง๒๕
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นแนวทางให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้รฐั พึงจัดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติเพือ่
เป้าหมายในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม ส่งเสริมให้ความคุม้ ครองชาวไทย
กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ ห้มสี ทิ ธิดำ� รงชีวติ ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณีวถิ ชี วี ติ ดัง้ เดิมอย่างสงบสุข โดยในหมวดนีไ้ ด้กำ� หนดให้กอ่ น
ตรากฎหมาย รัฐพึงจัดให้รบั ฟังความคิดเห็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้าน
รวมถึงเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน โดยน�ำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอนและเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ จะท�ำให้พฒ
ั นาการของกระบวนการการออกกฎหมายของประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปอีก
ขัน้ หนึง่ เมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัตริ บั รองเรือ่ งดังกล่าวไว้ในมาตรา ๗๗๒๖
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ แต่มีความแตกต่างที่ว่า
การก�ำหนดให้ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สามารถเข้าชือ่ เสนอกฎหมายได้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือ
หมวดหน้าทีข่ องรัฐ มิใช่หมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๔๐
ข้อสังเกต

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้การประกันสิทธิ เสรีภาพของบุคคลแม้มิได้บัญญัติเป็น
การเฉพาะไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม โดยเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด ทัง้ นีแ้ ม้สทิ ธิ เสรีภาพใดทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่มิได้มีการตรากฎหมายดังกล่าว บุคคลหรือชุมชนก็สามารถใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ จากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ ห็นได้วา่ ในหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มุ่งให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นหลัก และให้การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นเป็นข้อยกเว้น
และเพื่อให้หลักการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าว สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้บัญญัติหมวด
หน้าที่ของรัฐขึ้นมา โดยได้น�ำสิทธิเสรีภาพบางประการในหมวดสิทธิและเสรีภาพ และบางส่วนในหมวดแนวนโยบาย
๒๕ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แสดงเหตุผลในการแปรเปลีย่ นไปของสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส�ำหรับกรณีทเี่ ป็นสิทธิเฉพาะตัวของประชาชน เช่น เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น และสิทธิในการอยู่อาศัย ยังคงบัญญัติไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย แต่ในกรณีที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรได้รับ ได้บัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐ.
๒๖ มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มกี ฎหมายเพียงเท่าทีจ่ าํ เป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ทีห่ มดความจาํ เป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการดาํ รงชีวติ หรือการประกอบ
อาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นนั้ ต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขัน้ ตอน เมือ่ กฎหมายมีผลใช้บงั คับแล้ว รัฐพึงจัดให้มกี ารประเมินผล
สัมฤทธิข์ องกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย เพือ่ พัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น พึงกําหนดหลักเกณฑ์ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง.
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บทที่
๒

พื้นฐานแห่งรัฐที่เดิมไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติมาก�ำหนดอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ พร้อมก�ำหนดสภาพบังคับ
ในหมวดนี้ ให้รฐั ด�ำเนินการและหากรัฐไม่ดำ� เนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในหมวดนี้ ประชาชนและชุมชนสามารถติดตาม
เร่งรัดให้รฐั ด�ำเนินการรวมถึงฟ้องร้องรัฐได้ ซึง่ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าทีผ่ า่ นมา ทีส่ ทิ ธิเสรีภาพบางประการ
แม้ได้รบั การรับรองตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบตั ไิ ด้ จึงอาจกล่าวได้วา่ อาจเป็น
พัฒนาการทีม่ คี วามก้าวหน้าในการประกันสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ หากก�ำหนดให้สทิ ธิเสรีภาพพืน้ ฐานจ�ำเป็นทัว่ ไปนัน้
เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องด�ำเนินการและสามารถท�ำให้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวบรรลุผลเป็นรูปธรรม
นอกจากการรับรองคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ และการก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้รฐั ด�ำเนินการให้สทิ ธิเสรีภาพบางประการบรรลุผลแล้ว
ในหมวดแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ยั ง ก� ำ หนดให้ ก ่ อ นการตรากฎหมายของรั ฐ นั้ น รั ฐ พึ ง จั ด ให้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน
และน�ำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน โดยเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้น เห็นได้ว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการออกกฎหมายอันมีผลใช้บังคับกับประชาชน ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า
การตรากฎหมายนั้นแท้จริงแล้วเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลประการหนึ่ง แต่การก�ำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการการออกฎหมายและการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านพร้อมการติดตามประเมินผลจากการ
ใช้กฎหมายนั้น ถือได้ว่ามีเจตนารมณ์ต้องการให้กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับกับประชาชนนั้นจ�ำกัดสิทธิ เสรีภาพ และเกิด
ผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบของกฎหมายในประเทศไทยมีเฉพาะในขั้นตอนที่มี
การร่างกฎหมายออกมาแล้วเท่านัน้ ท�ำให้หน่วยงานราชการทีเ่ ป็นผูเ้ สนอกฎหมายมีเป้าประสงค์ทจี่ ะให้มกี ารตรากฎหมาย
ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด จึงมองว่าการจัดท�ำรายงานเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้การตรากฎหมายล่าช้า และโดยการจัดท�ำรายงาน
ประเมินผลกระทบของกฎหมายนั้นประชาชน หรือชุมชนส่วนหนึ่งยังมีทัศนคติ หรือประสบการณ์ที่ยังตั้งค�ำถามกับ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่หน่วยงานรัฐควรน�ำมาใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ในขณะที่มีความไม่ชัดเจนในการน�ำผลผลิตที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
ตามเจตนารมณ์
นอกจากโครงสร้างเรื่องสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บางประการ
เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังก�ำหนดหมวดปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีเจตนาหลัก
เพื่อการขจัดความขัดแย้งและลดความเลื่อมล�้ำในสังคม โดยก�ำหนดให้จัดท�ำกฎหมายว่าด้วยแผน และขั้นตอนการปฏิรูป
ภายใน ๑๒๐ วัน และให้เริม่ ด�ำเนินการตามแผนในการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
ทั้งนี้ เห็นถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและปฏิรูปกระบวนการต�ำรวจเป็นล�ำดับต้น ๆ
ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน กสม. มีข้อเสนอแนะว่า
๑. โดยแนวคิดความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงมาตรฐานการปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศ กับกฎหมายไทย
ในรูปแบบทวินิยมนั้น ในกรณีที่เป็นบทบัญญัติหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิบางประการที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๓ (สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย) และหมวด ๕ (หน้าที่ของรัฐ) ที่เข้าข่ายสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
รัฐควรเร่งอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
72 | รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

บทที่ ๒ การประเมินสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐

๒. รัฐบาลควรก�ำหนดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลกระทบ
ของกฎหมายโดยเฉพาะ รวมถึงควรจัดล�ำดับความส�ำคัญของการพิจารณา ปรับแก้ ยกเลิก หรือประกาศใช้กฎหมายหลัก ๆ
ทีม่ ผี ลเชือ่ มโยง หรือกระทบกับสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือสิทธิหลักทีไ่ ด้รบั การรับรองในกติกา ICCPR โดยเฉพาะอย่างยิง่
สิทธิทางการเมือง และกระบวนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในขณะที่ การด�ำเนินนโยบาย หรือการออกกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะ
เป็นประโยชน์กับการพัฒนาในภาพรวม (อาทิ การขยายตัวของการลงทุน หรือเศรษฐกิจต่าง ๆ ) จะต้องพิจารณาสมดุล
ควบคู่กับการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาที่ช่วยลด หรือก�ำจัดความเหลื่อมล�้ำต่าง ๆ ในทุกมิติ การลดข้อจ�ำกัด หรือปัญหา
อุปสรรคที่จะเกิดกับประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน และการค�ำนึงถึงการอยู่ร่วมกัน หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓. รัฐบาลควรจัดให้มีเอกสารคู่มือการประเมินผลกระทบของการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
รายละเอียดส�ำหรับการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบของกฎหมาย ซึง่ จะท�ำให้การด�ำเนินการเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

บทที่
๒
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บทที่ ๓
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

บทที่ ๓ การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
การประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในส่วนนีจ
้ ะพิจารณา
หลั ก ตั ว ชี้ วั ด (indicators) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ รั ฐ ต้ อ งเคารพ ให้ ก ารคุ้ ม ครอง
และด�ำเนินการให้เกิดขึ้นตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ตามกติกา ICCPR อนุสัญญา CAT
และอนุสญ
ั ญา CPED เป็นส�ำคัญ โดยให้ความส�ำคัญกับสารัตถะของสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
(non-derogable rights) หรือสิทธิเชิงลบ (negative rights) ซึง
่ มิอาจเพิกถอนหรือ
ลิดรอนได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม เช่น สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่รอด และ
สิทธิทจ
่ี ะไม่ถก
ู ทรมาน เป็นต้น ทัง
่ี ค
ี วามจ�ำเป็น ก�ำหนดให้รฐ
ั
้ นี้ แม้วา่ ในบางสถานการณ์ทม
สามารถจ�ำกัด หรือเพิกถอนสิทธิบางประการได้ (derogable rights) แต่การด�ำเนินการ
ดั ง กล่ า ว ต้ อ งเป็ น การชั่ ว คราว มี เ หตุ ผ ลหลั ก เพื่ อ ความมั่ น คงของชาติ ความสงบ
เรียบร้อย การสาธารณสุข หรือเพื่ อศีลธรรมของสังคมโดยรวม โดยรัฐต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการพิจารณาขัน
้ ตอนการด�ำเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ
หากจ� ำ เป็ น ต้ อ งเพิ ก ถอนสิ ท ธิ บ างประการ ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ รั ฐ ไม่ ส ามารถ
หาวิธีการอื่น ๆ มาทดแทนได้ มีความจ�ำเป็นเพื่อเหตุผลทีช
่ อบธรรม โดยต้องบัญญัตเิ ป็น
กฎหมายทีช
่ ด
ั เจน และใช้อย่างจ�ำกัด เท่าทีจ
่ ำ� เป็น ได้สด
ั ส่วน เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป็นมาตรการทีจ
่ ำ� เป็นในสังคมประชาธิปไตย โดยหลักการนีไ้ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๒๖ ด้วย
ในปี ๒๕๖๐ กสม. ประมวลภาพรวม พร้อมประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค
และมีขอ
้ เสนอแนะด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใน ๓ ประเด็น ดังนี้
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๓.๑ การทรมานและการบังคับสูญหาย
ภาพรวม

สิทธิที่จะไม่ถูกกระท�ำทรมานและบังคับสูญหายเป็นสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ได้รับการรับรอง
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ ซึ่งก�ำหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ำมิได้ และกติกา ICCPR
ข้อ ๗ ซึ่งก�ำหนดว่า บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต�่ำช้ามิได้
นอกจากนี้ การรับรองสิทธิดังกล่าวยังปรากฏในอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CPED ด้วย
ในปี ๒๕๕๙ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการอนุวัติตามอนุสัญญา CAT โดยยกร่างกฎหมายภายใน
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา กล่าวคือ กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
กระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งได้ผนวกหลักการและสาระส�ำคัญของอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CPED ไว้ด้วยกัน
ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ได้รบั ความเห็นชอบโดยมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติให้น�ำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคืนสู่การพิจารณา
ของรัฐบาลอีกครั้ง เนื่องจากเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางประการ พร้อมทั้งให้เตรียมด�ำเนินการตามร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มาตรา ๗๗ วรรคสอง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่ไปกับการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติฯ๒๗
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้รัฐบาลน�ำร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานฯ กลับไปพิจารณาอีกครั้งนั้น ได้มีการแสดงท่าทีจากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อาทิ ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ออกแถลงการณ์แสดง
ความผิดหวังทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติไม่นำ� ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานฯ เข้าสูก่ ารพิจารณา และ
ยังเรียกร้องให้รฐั บาลไทยผ่านร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานฯ ออกมาบังคับใช้ เพือ่ ให้การทรมาน
และการบั ง คั บ ให้ สู ญ หายเป็ น ความผิ ด ทางอาญา และจะท� ำ ให้ ส ามารถน� ำ ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้๒๘ นอกจากนี้ องค์การนิรโทษกรรมสากล และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
(International Commission of Jurists : ICJ) ได้ออกแถลงการณ์รว่ มแสดงความผิดหวังต่อมติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ที่ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นผลมาจาก
ความพยายามของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคมทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาเป็นเวลาหลายปี ซึง่ เป็นก้าวส�ำคัญที่
จะน�ำไปสู่การป้องกันการทรมานและการบังคับให้สูญหายในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ทางการไทยให้รับรอง
ด้วยว่าจะมีการออกกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว ตลอดจนให้เร่งรัดการแก้ไขเพิ่มร่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศด้วย๒๙
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ประจ�ำกติกา ICCPR ได้มขี อ้ สังเกตสรุปรวม
(Concluding observations) ต่อรายงานตามวาระฉบับทีส่ องของประเทศไทย (CCPR/C/THA/2) เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การกระท�ำทรมานและการบังคับสูญหาย๓๐ กล่าวคือ ประเทศไทยไม่มขี อ้ กล่าวหาความผิด
๒๗ ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ทราบและเห็นชอบสัง่ การให้กระทรวงยุตธิ รรมน�ำร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ด�ำเนินการจัดประชุมแล้วสองครั้ง เมื่อเดือนเมษายน และมิถุนายน ๒๕๖๐ (อ้างถึงใน หนังสือกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ ๐๔๑๖/๔๐๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อมูลการด�ำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๓).
๒๘ จาก สนช.ชี้แจงกรณียูเอ็นแถลง “ผิดหวัง” ไทยตีกลับร่าง พ.ร.บ.บังคับสูญหาย, สืบค้นจาก www.bbc.com/thai/thailand-39127371 , เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐.
๒๙ จาก แอมเนสตี้-ICJ ผิดหวัง “ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย” ล่าช้า, สืบค้นจาก www.amnesty.or.th/?cID=362, เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
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บทที่
๓

ทีเ่ หมาะสมต่อการน�ำผูก้ ระท�ำผิดฐานกระท�ำทรมานและบังคับสูญหายเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันคณะกรรมการแสดงความกังวลต่อความล่าช้าในการประกาศใช้
ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานฯ การปล่อยให้ผกู้ ระท�ำการทรมานและบังคับสูญหายพ้นผิดลอยนวล
รวมถึงกระบวนการสอบสวนคดีที่มีความล่าช้าด้วย
ส�ำหรับสถานการณ์การกระท�ำทรมาน กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ท�ำร้ายร่างกาย ซ้อม
ทรมานเพื่อให้การรับสารภาพ หรือให้ข้อมูล หรือในขณะจับกุมหรือควบคุมตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
พบว่า ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับเรือ่ งนีจ้ ำ� นวน ๑๐๒ ค�ำร้อง๓๑ ส่วนใหญ่เป็นค�ำร้องทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ในปี ๒๕๖๐ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานบุคคล จ�ำนวน ๒๗ ค�ำร้อง๓๒ ในจ�ำนวนนี้เป็นเรื่องในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๒๖ ค�ำร้อง เรือ่ งร้องเรียนส่วนมากเป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีด่ า้ นความมัน่ คงเป็นผูก้ ระท�ำทรมาน
ขณะจับกุมหรือควบคุมตัว๓๓ และในปีเดียวกันนี้ กสม. ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับให้สูญหาย แต่ที่ผ่านมา
ประเทศไทยประสบปัญหาการบังคับสูญหายและมักจะมีการกล่าวอ้างจากญาติของผู้สูญหายว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้อ�ำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ ตัวอย่างการบังคับสูญหายที่น่าสนใจ เช่น การถูกบังคับสูญหายของ
ทนายความทีม่ บี ทบาทในการเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ ซึง่ ต่อมามีการรายงานว่าถูกกลุม่ ชายฉกรรจ์ลกั พาตัว
ไปในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อปี ๒๕๔๗ แม้กรณีดังกล่าวนี้จะได้มีการน�ำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล แต่ในที่สุดเมื่อ
ปี ๒๕๕๙ ศาลฎีกาได้มคี ำ� พิพากษายกฟ้องจ�ำเลย๓๔ โดยพบว่า มีประเด็นความเป็นผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๕ (๒) ที่อาจเป็นบรรทัดฐานในคดีที่เกี่ยวกับการบังคับสูญหายคดีอื่น ๆ กล่าวคือ ศาลฎีกาเห็นว่า
ทนายความที่สูญหายเป็นผู้เสียหายที่มีอ�ำนาจฟ้อง
คดีอาญาหรือยื่นค�ำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับ
พนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐
หากทนายความทีส่ ญ
ู หายนัน้ ไม่สามารถด�ำเนินการ
ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา ๕ (๒) ก�ำหนดให้ผู้สืบ
สันดานและภริยามีอ�ำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้
เฉพาะในความผิ ด อาญาซึ่ ง ผู ้ เ สี ย หายถู ก ท� ำร้ า ย
ถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
เมื่อพิจารณาจากค�ำบรรยายฟ้องแล้วพบว่าไม่มี
การยืนยันว่าทนายความที่สูญหายนั้นยังมีชีวิตอยู่
หรือไม่ อีกทั้ง ไม่ได้ความว่าได้ถูกท�ำร้ายได้รับบาด
เจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ เมื่อข้อเท็จจริง
ไม่ปรากฏว่าทนายความที่สูญหายนั้นถูกท�ำร้าย
ถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
โจทก์ร่วม (ภรรยาและบุตร) จึงไม่มีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ขอเข้าเป็นโจทก์
๓๐ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2016). Universal Periodic Review-Thailand. Retrieve from http://tbinternet.ohchr.org
๓๑ จาก ระบบสารสนเทศเพือ่ การรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน : ฐานข้อมูลเรือ่ งร้องเรียน, ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สืบค้นจาก http://hris.nhrc.or.th,
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐.
๓๒ จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน : ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน, อ้างแล้ว.
๓๓ ค�ำร้องที่ ๓๙๘/๒๕๖๐ กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจซ้อมทรมานเพื่อให้ยอมรับสารภาพ และพนักงานสอบสวนไม่ด�ำเนินคดีที่แจ้งความร้องทุกข์ไว้. ค�ำร้องที่ ๓๙๔/๒๕๖๐ กรณีกล่าว
อ้างว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานในระหว่างการควบคุมตัว.
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นอกจากการกระท�ำทรมาน และบังคับสูญหายจะมีความเปลีย่ นแปลงในเชิงโครงสร้างผ่านการยกร่างกฎหมายและ
ปรากฏเป็นเรื่องร้องเรียนมายัง กสม. แล้ว ในด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ปี ๒๕๖๐ ด้วยเช่นกัน โดยเมือ่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ได้จดั การฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยากรกระบวนการยุตธิ รรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพโดยการมีสว่ นร่วม
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และภาคประชาชน มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสญ
ั ญา
หลักด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น๓๕
การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค

จากการน�ำเสนอถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกระท�ำทรมานและการบังคับสูญหายข้างต้น พบว่า
มีเนื้อหาที่เป็นความก้าวหน้าและความถดถอย ดังนี้
๑. สถานการณ์ที่มีความก้าวหน้า คือ
๑.๑ ความพยายามของคณะรัฐมนตรีต่อการมีมติเห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานฯ เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ถือว่าเป็นการด�ำเนินการเชิงโครงสร้างทีส่ อดคล้องกับการรับรอง
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อนุสัญญา CAT อนุสัญญา CPED
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ด้านกระบวนการยุตธิ รรม๓๖ รวมถึงข้อสังเกตสรุปรวมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำกติกา ICCPR ต่อการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทยต่อกติกา ICCPR
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๑.๒ การจัดให้มีการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ด�ำเนินการ
โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรมนัน้ ถือว่าเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการท�ำให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบตั งิ าน
ด้านกระบวนการยุตธิ รรมมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
๒. สถานการณ์ที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือถดถอย
๒.๑ แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอนุสญ
ั ญา CAT ซึง่
ประเทศไทยเป็นภาคี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จะให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย แต่การกล่าวอ้างถึงการกระท�ำทรมานและการบังคับ
สูญหายยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่มีกลไก
ทางกฎหมายก�ำหนดให้การกระท�ำทรมานรวมถึงการบังคับสูญหายเป็นความผิด
ทางอาญา การอาศัยกลไกกฎหมายอาญาที่มีอยู่ไม่เพียงต่อการสืบสวน
สอบสวนเพือ่ น�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษได้ ขณะเดียวกัน การน�ำคดีบงั คับ
สูญหายเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลยังแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดและอุปสรรค
ทางกฎหมายต่อญาติของผูถ้ กู บังคับสูญหายทีไ่ ม่อาจเข้าเป็นโจทก์รว่ มกับอัยการได้
๓๔ ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๑๕/๒๕๕๘.
๓๕ จาก กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๘๙/๒๕๖๐, กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชน, สืบค้นจาก www.rlpd.go.th
๓๖ มีขอ้ เสนอแนะเชิงปฏิบตั กิ ารให้กำ� หนดค�ำนิยามของ “การทรมาน” ในประมวลกฎหมายอาญา รวมทัง้ การออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิดอาญา และแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และปรับปรุงกลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการทรมานภายในประเทศให้เป็นกลางและเป็นอิสระ ภายในปี ๒๕๖๑
(อ้างถึงใน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ,โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม).
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บทที่
๓

๒.๒ การทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติให้คณะรัฐมนตรีนำ� ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการทรมานฯ กลับไปทบทวนอีกครั้งนั้นถือว่าเป็นการท�ำให้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการกระท�ำ
ทรมานและการบังคับสูญหายในเชิงโครงสร้างต้องสะดุดลง กระบวนการตรากฎหมายฉบับนี้จึงมีความล่าช้าออกไป ทั้งที่
ความล่าช้าในการตรากฎหมายดังกล่าวเป็นข้อห่วงกังวลที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR น�ำเสนอต่อ
ประเทศไทยในการตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านตามวาระฉบับทีส่ องของประเทศไทยต่อกติกา ICCPR เมือ่ เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ นอกจากนี้ อาจไม่สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการให้ก�ำหนด
ให้การกระท�ำทรมานเป็นความผิดอาญาภายในปี ๒๕๖๑
ข้อเสนอแนะ

๑. คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรเร่งด�ำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญา CAT ซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีผ่านการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ โดยการก�ำหนดให้การกระท�ำทรมานและ
การบังคับสูญหายเป็นความผิดทางอาญา
๒. แม้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CAT และมีความพยามในการยกร่างกฎหมายภายในให้สอดคล้อง
ด้วยการผนวกหลักการและสาระส�ำคัญของอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CPED ไว้ด้วยกันแล้วนั้น แต่รัฐบาลควรศึกษา
ความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญา CPED ด้วย
๓. รัฐบาลควรจัดให้มกี ลไกการร้องเรียนและให้มกี ารสอบสวนโดยพลัน เป็นกลาง และอย่างรอบด้านต่อข้อกล่าวหา
และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับสูญหาย

๔. รัฐบาลควรประกันว่าจะแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำทรมาน และในกรณี
การบังคับสูญหายให้มีการชี้แจงถึงชะตากรรมหรือที่อยู่ของผู้ตกเป็นเหยื่อ และประกันว่าจะมีการแจ้งให้ญาติของพวกเขา
ได้ทราบความคืบหน้าและผลการสอบสวน
๕. รัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มการอบรมให้กับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อให้เกิดความ
เคารพอย่างเต็มที่ต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการใช้ก�ำลังอย่างเหมาะสม และการขจัดการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย
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๓.๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ภาพรวม

กติกา ICCPR ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ ได้รบั รองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของบุคคล ได้แก่ สิทธิทจ่ี ะไม่ถกู จับกุม
หรือควบคุมตัวโดยอ�ำเภอใจ สิทธิทจี่ ะได้รบั แจ้งถึงเหตุผลและข้อหาในการจับกุม สิทธิทจี่ ะมีเวลาและได้รบั ความสะดวกเพียงพอ
แก่การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดี สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราว สิทธิใน
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมหรือควบคุม สิทธิในการได้รบั การเยียวยาในกรณีถกู จับกุมหรือควบคุม
ตัวโดยไม่ชอบ สิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิทจี่ ะได้รบั ความ
เสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการ สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาโดยเปิดเผยและเป็นธรรมจากตุลาการทีม่ คี วาม
เป็นอิสระและเป็นกลาง สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาโดยไม่ชกั ช้าเกินความจ�ำเป็น สิทธิทจี่ ะซักถามพยานซึง่ เป็นปรปักษ์กบั ตน
สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่าม สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเองหรือให้รับสารภาพผิด สิทธิ
ทีจ่ ะได้รบั การทบทวนการลงโทษและค�ำพิพากษาโดยคณะตุลาการระดับเหนือขึน้ ไป สิทธิทจี่ ะไม่ถกู พิจารณาหรือลงโทษซ�ำ้
ในการกระท�ำความผิดเดียวกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR ได้มขี อ้ สังเกตสรุปรวม (Concluding observations) ต่อรายงาน
ตามวาระฉบับทีส่ องของประเทศไทย (CCPR/C/THA/2) เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐๓๗ ในส่วนเกีย่ วกับสิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมและศาลทหาร กล่าวคือ รัฐภาคีควรประกันว่า การพิจารณาคดีในศาลทหารให้กระท�ำเป็นข้อยกเว้นเท่านัน้
และให้ดำ� เนินไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๔ ของกติกา ICCPR โดยควรใช้มาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ รับพิจารณาค�ำร้องให้ถา่ ยโอน
คดีจากศาลทหารส�ำหรับความผิดทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ถา่ ยโอนคดีทยี่ งั พิจารณาไม่เสร็จไปยังศาล
พลเรือน และเปิดโอกาสให้จ�ำเลยที่เป็นพลเรือนในคดีที่ศาลทหารตัดสินแล้วสามารถอุทธรณ์ค�ำตัดสินต่อศาลพลเรือนได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิในกระบวนการยุตธิ รรม ในหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๙ โดยได้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิในการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ การควบคุมหรือคุมขัง
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี สิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
สิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราว และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร พึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�ำใด ๆ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการจัดหาทนายความให้
นอกจากนี้ มาตรา ๒๕๘ ง. ได้ก�ำหนดการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การก�ำหนด
ระยะเวลาด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรม และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
และความไม่เป็นธรรมในสังคม ๒) การปรับระบบการสอบสวนคดีอาญา ๓) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกรวดเร็ว และ
๔) การปฏิรูปต�ำรวจ
ในขณะเดียวกันรัฐได้ดำ� เนินการด้านกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
และคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้ต้องขัง ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

๓๗ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2016). UN Treaty Bodies Database. Retrieved from http://tbinternet.ohchr.org
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๓

๑. การตราพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก� ำ หนดให้ มี
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม๓๘
ตามทีก่ ำ� หนดในรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๕๘ โดยมีขนั้ ตอนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและประชาชน เมือ่
จัดท�ำแผนเสร็จให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณา และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป
คณะกรรมการปฏิรปู ด้านกระบวนการยุตธิ รรมได้จดั ท�ำแผนปฏิรปู ด้านกระบวนการยุตธิ รรมประกอบด้วย ๑๐ แผน
ได้แก่ แผนที่ ๑ การก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า แผนที่ ๒ การสร้างกลไกการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น
การพัฒนามาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจ�ำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดให้มีระบบการแจ้งสิทธิตามกฎหมายในทุกขั้นตอน การจัดให้มีทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ แผนที่ ๓ การสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ เช่น
การปฏิรูปกระบวนการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยโดยการใช้ระบบประเมินความเสี่ยง การพัฒนามาตรการ
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) ให้มีประสิทธิภาพทั้งในการปล่อยตัวชั่วคราว
การกักขัง การคุมประพฤติ การก�ำหนดแนวทางการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้และจัดหา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) การปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญา โดยน�ำระบบโทษปรับตามความสามารถใน
การช�ำระของผู้กระท�ำความผิด (Day Fines System) แผนที่ ๔ การสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นธรรมในสังคม เช่น การก�ำหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้
กฎหมายยาเสพติด การลดการกระท�ำความผิดซ�้ำ การปฏิรูประบบการก�ำหนดโทษอาญาที่มีความเหมาะสม แผนที่ ๕
การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
อย่างเหมาะสม แผนที่ ๖ การก�ำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้
คดีขาดอายุความ แผนที่ ๗ การสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ
สอบสวนคดีอาญา แผนที่ ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ แผนที่ ๙ เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มุ่งอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และแผนที่ ๑๐
การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนดังกล่าวจากประชาชนและหน่วยงานของรัฐ๓๙
๒. การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ราชทั ณ ฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยกเลิ ก
พระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติฉ บับใหม่นี้มีก ารก�ำหนดวิธี
ปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
มากยิ่งขึ้น อาทิ การห้ามใช้เครื่องพันธนาการ
แก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง เว้ น แต่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง มี พ ฤติ ก ารณ์
จะท�ำอันตรายต่อชีวิตร่างกายของตนเองหรือ
ผู้อื่น มีพฤติกรรมที่ส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริต
มีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนีการควบคุมหรือ
๓๘ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ให้จัดท�ำแผนปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๕) ด้านการศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ (๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) ด้านสาธารณสุข (๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ (๑๐) ด้านสังคม และ (๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด.
๓๙ เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค.
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บทที่ ๓ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ป้องกันการหลบหนีระหว่างเคลื่อนย้าย การยกเลิกโทษเฆี่ยนและขังห้องมืด นอกจากนี้ ในกรณีโทษตัดการอนุญาตให้ได้
รับการเยีย่ มเยียนหรือติดต่อ ได้เพิม่ ข้อยกเว้นคือ การห้ามลงโทษตัดการอนุญาตการติดต่อของผูต้ อ้ งขังหญิงกับบุตรผูเ้ ยาว์
ซึ่งเดิมไม่ได้บัญญัติไว้ เป็นต้น๔๐
๓. การพัฒนาระบบการปล่อยชั่วคราว เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่มีหลักประกัน
ต้องถูกขังระหว่างพิจารณาเนื่องจากไม่มีหลักประกัน อันเป็นการลดความ
เหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงการปล่อยชั่วคราว ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้ด�ำเนิน
การพัฒนาระบบการปล่อยชั่วคราว ๒ โครงการ ดังนี้
๓.๑ การริเริ่มและพัฒนาโครงการระบบประเมินความเสี่ยง
และก�ำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว โดยเงื่อนไขต้องเป็นคดีอาญาที่มีอัตรา
โทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยต้องเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ
มีการสอบถามประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยง ศาลจะสั่งขังเฉพาะผู้ที่มีเหตุ
จ�ำเป็นต้องขังและมีความเสี่ยงมาก ขณะนี้น�ำมาใช้ในศาลทดลอง ๕ ศาล
(ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลจังหวัดเชียงใหม่๔๑) เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
ประเมินความเสี่ยงฯ ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงจะขยายผลไปยังศาลอื่น ๆ โดย
ได้เริม่ การทดลองตัง้ แต่ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในศาลทดลอง ๔ ศาล ส่วนศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเริม่ การทดลอง
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐๔๒
๓.๒ โครงการปล่อยชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการเปิดศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring Center) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ด�ำเนินการตามโครงการส่งเสริมการน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� หรับตรวจสอบ
หรือจ�ำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ปล่อยชั่วคราว และรองรับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๐๘ โดยก�ำหนดให้ศาลที่มีอ�ำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับตรวจสอบหรือจ�ำกัด
การเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวได้โดยเฉพาะ๔๓ ซึ่งได้เริ่มน�ำมาใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ กับศาล
น�ำร่อง ๒๓ ศาล (ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลทั่วภูมิภาค)๔๔
๔. การน� ำ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตั ว (EM) มาใช้ กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ในระบบงานคุ ม ประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้ออกกฎกระทรวงการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อนื่ ใดในการติดตามตัวผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ตามเงือ่ นไขทีศ่ าลหรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจสัง่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารใช้อปุ กรณ์ โดยกรมคุมประพฤติ
ได้มกี ารน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติตงั้ แต่ปี ๒๕๕๗ ต่อเนือ่ งมาจนถึงปี ๒๕๕๘
แต่ในปี ๒๕๕๙ ไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๖๐ กรมคุมประพฤติของบประมาณในการจัดซือ้ อุปกรณ์พร้อมระบบ
และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๑๐๙,๘๑๑,๖๐๐ บาท แต่มีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
๔๐ ข้อมูลจาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๑/๑๘๕๒๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลการด�ำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
๔๑ คมชัดลึก. (๒๕๖๐). ดีเดย์ ๑ ก.พ.น�ำระบบประเมินความเสี่ยงปล่อยตัวชั่วคราว. สืบค้นจาก www.komchadluek.net/news/politic/256151
๔๒ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและก�ำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวภายหลังการทดลอง” ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร.
๔๓ ส�ำนักส่งเสริมงานตุลาการ. (๒๕๖๐). พิธีเปิดศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center). สืบค้นจาก www.oja.coj.go.th/
view-52431.html
๔๔ ผู้จัดการรายสัปดาห์. (๒๕๖๐). เปิดศูนย์น�ำร่อง ๒๓ ศาลใช้ก�ำไล EM ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์. สืบค้นจาก www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?NewsID=9600000099151
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บทที่
๓

ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงท�ำให้ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ใช้ในระบบงาน
คุมประพฤติ๔๕
อนึ่ง ในปี ๒๕๖๐ พบว่า มีประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่น่าห่วงใย ดังนี้
๑. กสม. ได้รับค�ำร้องขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๓๐ ค�ำร้อง ซึ่งเมื่อจ�ำแนกค�ำร้อง
ตามประเภทของสิ ท ธิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว
พบว่า มีค�ำร้องที่ผู้ร้องอ้างว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
จ�ำนวน ๑๗๔ ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ
๓๒.๘๓ ของเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด ๔๖
เมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๙ ซึง่ มีจำ� นวน ๒๐๖
ค�ำร้อง จาก ๗๙๗ ค�ำร้อง คิดเป็นร้อยละ
๒ ๕ . ๘ ๕ ๔ ๗ จ ะ เ ห็ น ไ ด ้ ว ่ า จ� ำ น ว น
การร้องเรียนด้านสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมในปี ๒๕๖๐ มีจ�ำนวนน้อยกว่า
ในปี ๒๕๕๙ แต่หากเทียบเป็นร้อยละ
ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จะพบว่าในปี
๒๕๖๐ มีจำ� นวนร้อยละของเรือ่ งร้องเรียน
มากกว่าปี ๒๕๕๙ โดยสิทธิในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นโดยกล่ า ว
อ้ า งว่ า มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งหา
สิทธิของผูต้ อ้ งขัง สิทธิของผูเ้ สียหาย สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม และในปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ ได้มรี ายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑) รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๑๑/๒๕๕๙ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจท�ำร้ายร่างกายขณะจับกุม กสม.
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ในขัน้ ตอนการจับกุมและควบคุมตัวผูร้ อ้ ง การทีผ่ ถู้ กู ร้องฉุดลากผูร้ อ้ งไปกับพืน้ ดินและใส่กญ
ุ แจมือ
ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้หญิงแน่นเกินไปและเป็นระยะเวลาเกินความจ�ำเป็น อันไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๘๖ จนผูร้ อ้ งได้รบั บาดเจ็บและเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลปากช่องนานานัน้ เป็นการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงเป็นการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน๔๘
๒) รายงานผลการตรวจสอบที่ ๗๔๘/๒๕๖๐ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจท�ำร้ายร่างกายจนได้รบั บาดเจ็บสาหัส
กสม. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการที่กลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ท�ำร้ายร่างกายผู้ร้องหลังจากจับตัวได้แล้ว จนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องผ่าตัดเอาม้ามออก เป็นการกระท�ำที่
เกินกว่ากรณีที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำในการจับกุม การกระท�ำดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน๔๙
๔๕ ข้อมูลจาก หนังสือกรมคุมประพฤติ ที่ ยธ ๐๓๐๘/๑๗๒๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมูลการด�ำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓.
๔๖ ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน .(๒๕๖๐). จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนจ�ำแนกตามประเภทสิทธิ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๐. สืบค้นจาก http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/CreateComplaint/Report_Statistic1_5.aspx#/
๔๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน .(๒๕๖๐). จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนจ�ำแนกตามประเภทสิทธิ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙.
สืบค้นจาก http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/CreateComplaint/Report_Statistic1_5.aspx#/
๔๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๒๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.
๔๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๗๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.
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๓) รายงานผลการตรวจสอบที่ ๗๗๕/๒๕๖๐ กรณีกล่าวอ้างว่าบุตรชาย (อายุ ๑๕ ปี) ถูกเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจกลัน่ แกล้ง
กล่าวหาและท�ำร้ายร่างกายในขณะจับกุม กสม. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ผลการตรวจของแพทย์พบบาดแผลลักษณะบวมช�ำ้
เป็นแนวยาวตามร่างกายของบุตรชายผู้ร้องหลายแห่ง ประกอบกับเมื่อถูกส่งตัวไปควบคุมที่ศูนย์แรกรับ สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ได้ตรวจสภาพร่างกายก่อนรับตัวเข้าควบคุมและบันทึก
ผลการตรวจระบุว่าพบรอยช�้ำบริเวณหลัง สีข้าง และต้นขา จากพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจสอบได้น่าเชื่อว่าบาดแผล
ที่ตรวจพบเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ถูกร้องท�ำการจับกุมและควบคุมตัวบุตรชายผู้ร้อง แม้จะอ้างว่าผู้ร้องหลบหนีท�ำให้ต้องใช้
ก�ำลังบังคับก็ตาม แต่เมือ่ น�ำร่องรอยสภาพบาดแผลทีป่ รากฏมาพิจารณา จึงเชือ่ ได้วา่ ร่องรอยบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ น่าจะเกิดจาก
การใช้ก�ำลังที่เกินสมควรแก่กรณีในการควบคุมตัวบุตรชายผู้ร้องเพื่อมิให้หลบหนี อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บุตรชายผู้ร้อง๕๐
๒. ในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ได้เกิดกรณีการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีพิเศษที่ ๔/๒๕๕๘ ของส�ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานในห้องควบคุม
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ผูกคอในห้องควบคุมและได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลอาญา
ได้มีการไต่สวนสาเหตุการตาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๐ ซึ่งศาลวินิจฉัยเหตุ
และพฤติการณ์ที่ตายคือ สืบเนื่องมาจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทก ตับแตก เลือดออกในช่องท้อง ร่วมกับการขาดอากาศ
หายใจจากการผูกคอท�ำให้ตาย โดยยังไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท�ำในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติ
ตามหน้าที่๕๑
๓. กระบวนการยุติธรรมในสภาวการณ์ใช้กฎหมายพิเศษ มีประเด็นการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรม ตามประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้องอยู่ในอ�ำนาจการพิจารณา
ของศาลทหาร ต่อมาได้มีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕๕/๒๕๕๙ ให้พลเรือนที่กระท�ำความผิดดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๙ อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรม พบว่า แม้จะมีค�ำสั่งฯ ที่ ๕๕/๒๕๕๙ แต่การด�ำเนินคดีในความผิดที่ได้
กระท�ำก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ยังคงอยูใ่ นอ�ำนาจของศาลทหาร เช่น กรณีของนายสุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ หรือ “ส.ศิวรักษ์”
ได้ถกู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึง่ ได้กระท�ำเมือ่ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องต่อศาลทหาร และขณะนี้อยู่ระหว่างอัยการศาลทหารพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลทหาร๕๒ หรือ
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรณีอัยการทหารยื่นฟ้องผู้ต้องหา ๘ คนในคดี “พูดเพื่อเสรีภาพ” ต่อศาลทหารมณฑล
ทหารบกที่ ๒๓ จังหวัดขอนแก่น ในข้อหาขัดค�ำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งศาล
มีค�ำสั่งรับฟ้อง๕๓
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

ในปี ๒๕๖๐ กสม. ยังคงได้รบั เรือ่ งร้องเรียนด้านสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมโดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าสิทธิในด้านอื่น ๆ แม้ว่ารัฐได้มีความพยายามทั้งในด้านกฎหมาย นโยบาย
เพือ่ แปลงมาสูก่ ารปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลทุกคนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
๕๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๗๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
๕๑ ไทยพับลิกา้ . (๒๕๖๐). ศาลวินจิ ฉัยการตายคดี”ธวัชชัย อนุกลู ” อดีตเจ้าหน้าทีท่ ด่ี นิ จังหวัดพังงา ระบุ”มีผอู้ นื่ ท�ำให้เสียชีวติ ในขณะถูกควบคุม”. สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2017/08/
tawatchai-anukul-4-8-2560/
๕๒ BBC. (๒๕๖๐). เลื่อนนัดฟังค�ำสั่งฟ้อง ส.ศิวรักษ์ คดีหมิ่นพระนเรศวรฯ. สืบค้นจาก www.bbc.com/thai/thailand-42262036
๕๓ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. (๒๕๖๐). ศาลทหารรับฟ้องคดี “พูดเพื่อเสรีภาพ” ศาลให้ประกันจ�ำเลย ๗ คน คนละหมื่นบาท. สืบค้นจาก www.tlhr2014.com/th/?p=5478
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บทที่
๓

และค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้ต้องขัง แสดงถึงความพยายามที่จะเคารพ คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้ต้องขัง ดังนี้

๑. รั ฐ ได้ พ ยายามปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรม
โดยคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ได้จัดท�ำแผนปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ๑๐ ด้าน๕๔
การด�ำเนินการของรัฐสะท้อนให้เห็นว่า รัฐได้มองเห็นปัญหา
และพยายามจะแก้ไ ขปัญหาของกระบวนการยุติ ธรรม
อันมีผลต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้ง ยังให้
ความส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กสม. ได้มีความเห็นต่อ
ประเด็นการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม ดังนี้ ๑) การด�ำเนิน
คดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Strategic Lawsuit Against Public Participation :
SLAPP) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
๒) ปัญหาการน�ำตัวผู้ต้องหาออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
โดยไม่ปกปิดใบหน้า ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ ๓) ปัญหา
ในการอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุตธิ รรมยังคงมีปญ
ั หาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ในการด�ำเนินในคดี อย่างเพียงพอและเหมาะสม ๔) ปัญหา
การใช้เครือ่ งพันธนาการแก่ผตู้ อ้ งขังระหว่างสอบสวนและขอฝากขังต่อศาลเกินกว่าเท่าทีจ่ ำ� เป็นและไม่เป็นไปตามกฎหมาย
๕) การสอบถามปากค�ำ และค�ำเบิกความของพยานหรือผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ ยังไม่ปรากฏบทบัญญัติ
ที่ให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถามปากค�ำและการเบิกความในความผิดเกี่ยวกับเพศ ๖) การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ที่มีการอายัด ท�ำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลให้ผู้ต้องขังที่มีคดีอายัดไม่ได้รับสิทธิหรือประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ต้องขัง
๗) ปัญหานักโทษล้นเรือนจ�ำ เป็นปัญหาหนึง่ ทีเ่ กิดจากการน�ำตัวคนเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมมากเกินกว่าทีจ่ ำ� เป็น โดยเฉพาะ
ในผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติด ๘) การลบประวัตอิ าชญากรรมของเด็ก ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติวา่ ด้วยประมวลระเบียบ
๕๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของสถานการณ์ปี ๒๕๖๐.
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บทที่ ๓ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

การต�ำรวจไม่เกีย่ วกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิว้ มือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ได้กำ� หนดให้การคัดแยกประวัตกิ ารกระท�ำผิด
ของเด็กและเยาวชน และบัญชีทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนไว้ในหมวดหนึ่งหมวดใดโดยเฉพาะ จึงอาจมีผลให้
เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจที่กว้างเกินไปในการพิจารณาเปิดเผยประวัติของเด็กและเยาวชน ๙) การรับผู้พ้นโทษกลับเข้าท�ำงาน
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงและแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนี้ ๑๐) มาตรการกักขังแทนค่าปรับ ควรพิจารณา
ทบทวนความจ�ำเป็นของบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเสรีภาพของบุคคลที่จะต้องสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้องจัดหา
สถานทีแ่ ละสาธารณูปโภคให้กบั จ�ำเลยแล้ว จะเห็นว่าไม่ได้สดั ส่วนกัน ๑๑) บทบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ควรมีการทบทวนหรือแก้ไข หากการกระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นกรรมเดียวกับความผิดอาญาที่บัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาควรด�ำเนินคดีอาญาตามปกติ ๑๒) พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ควรแก้ไขให้ครอบคลุมถึงจ�ำเลยในคดีอาญาทีศ่ าล
พิพากษายกฟ้องเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอ และจ�ำเลยทีถ่ กู ขังระหว่างพิจารณาในคดีอาญาทีผ่ เู้ สียหายเป็นผูฟ้ อ้ งคดี
อาญาเองด้วย และ ๑๓) ปัญหาโทษทางอาญาเฟ้อ ควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการก�ำหนดโทษทางอาญา และ
ควรน�ำมาตรการทางเลือกอื่นที่เหมาะสมมาใช้ทดแทนการลงโทษทางอาญาส�ำหรับความผิดบางประเภท๕๕
๒. รัฐได้มีความพยายามในการที่จะแก้ไขพระราช
บัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้
มาเป็นเวลานาน โดยออกเป็นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแก้ไขกฎหมายอันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และค�ำนึงถึงสิทธิของผูต้ อ้ งขัง
อย่ า งไรก็ ต าม ในประเด็ น การลงโทษขั ง เดี่ ย วจากเดิ ม
๓ เดือน ได้ลดลงมาเป็น ๑ เดือน๕๖ นั้น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR ได้มคี วามเห็นทัว่ ไปที่ ๒๐
เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๗ ว่า
การขังเดี่ยว (Solitary confinement) ที่ยาวนานของ
ผูถ้ กู คุมตัวหรือผูต้ อ้ งขัง อาจเป็นการกระท�ำต้องห้ามตามข้อ ๗
ของกติกา ICCPR นอกจากนี้ ควรมีบทบัญญัติห้ามการกักขังโดยการตัดขาดการติดต่อ (Incommunicado detention)๕๗
ซึง่ การใช้การขังเดีย่ วกับผูต้ อ้ งขังจะต้องค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และเงือ่ นไขในแต่ละกรณีทตี่ อ้ งพอสมควรแก่เหตุ
และต้องไม่ใช่กรณีการกักขังโดยการตัดขาดการติดต่อ (Incommunicado detention) กล่าวคือ การขังโดยตัดขาดการ
ติดต่อกับครอบครัว ทนายความ ปกปิดสถานที่ควบคุมตัว อย่างไรก็ดี การขังเดี่ยวอาจเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้ หากในอนาคตกรมราชทัณฑ์จะทบทวนแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น
อาจพิจารณาทบทวนยกเลิกการลงโทษขังเดี่ยว โดยหามาตรการอื่นมาทดแทน
๓. การปล่อยชัว่ คราว เป็นสิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยซึง่ ก่อนทีศ่ าลจะมีคำ� พิพากษาจะได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็น
ผูบ้ ริสทุ ธิ์ ตามข้อ ๑๔ ของกติกา ICCPR และข้อ ๙ วรรค ๓ ก�ำหนดให้บคุ คลใดทีถ่ กู จับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญาจะต้อง
มีสทิ ธิได้รบั การปล่อยตัว โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมว่า การคุมขังระหว่าง
การพิจารณาต้องใช้ดลุ พินจิ พิจารณาเฉพาะในแต่ละบุคคล ต้องมีเหตุผลและความจ�ำเป็น อีกทัง้ ค�ำนึงถึงพฤติการณ์ตา่ ง ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลบหนี การยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการกระท�ำผิดซ�้ำ ศาลต้องหาทางเลือกอื่น
๕๕ ข้อมูลจาก หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สม ๐๐๐๗/๓๖๓๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม เรื่อง ขอส่งข้อมูลและความเห็นประกอบการจัดท�ำแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม.
๕๖ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๙ (๖).
๕๗ UN Human Rights Committee (HRC). (2017). CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment), 10 March 1992. Retrieved from www.refworld.org/docid/453883fb0.html
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บทที่
๓

ส�ำหรับการคุมขังระหว่างรอการพิจารณา เช่น ก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bracelets) หรือเงือ่ นไขอืน่ ๆ๕๘ ซึง่ รัฐได้มี
ความพยายามในการทีจ่ ะแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการปล่อยชัว่ คราว โดยจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสีย่ ง
และก�ำกับดูแลในชัน้ ปล่อยชัว่ คราว ส�ำหรับคดีอาญาทีม่ อี ตั ราโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่ตอ้ งใช้หลักประกัน๕๙ และโครงการ
ปล่อยชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ซึ่งได้ทดลองใช้ใน ๒๓ ศาลน�ำร่อง การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีไ่ ม่สามารถหาหลักประกันได้เพียงพอ มีโอกาสได้รบั การปล่อยชัว่ คราวมากขึน้ ประชาชนเข้าถึงสิทธิใน
การปล่อยชั่วคราวได้โดยเท่าเทียมกัน เป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรมอันเนื่องมาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ และช่วยลดปริมาณผูต้ อ้ งขังระหว่างพิจารณาคดีในเรือนจ�ำ ทัง้ ยังสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ด้านความมั่นคงทางสังคม กลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง มาตรการข้อ ๕๖๐ และการปล่อยชั่วคราว
ได้ก�ำหนดเป็นประเด็นหนึ่งในร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ๖๑ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตควรมี
การขยายการด�ำเนินการทัง้ ในส่วนของการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) และการใช้ระบบประเมินความเสีย่ งและ
ก�ำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงสิทธิในการปล่อยชั่วคราวได้
๔. การน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) มาใช้กบั ผูก้ ระท�ำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ เป็นการด�ำเนิน
การที่สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ด้านความมั่นคงทางสังคม กลุ่มผู้ต้องหา
/ผู้ต้องขัง มาตรการข้อ ๕ และได้ก�ำหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งในร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม๖๒
กรมคุมประพฤติได้มีการด�ำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และในปี ๒๕๖๐ มีการออกกฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อก�ำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ถือได้ว่ารัฐมีความพยายามในการด�ำเนินการในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม
พบว่า การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติมีปัญหาด้านความต่อเนื่องของ
การด�ำเนินการ โดยในปี ๒๕๕๙ ไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ต่อมาในปี ๒๕๖๐ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณแต่มปี ญ
ั หา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงท�ำให้ไม่มอี ปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) ใช้ในระบบงานคุมประพฤติถงึ ๒ ปีตดิ ต่อกัน รัฐจึงควรทีจ่ ะแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การด�ำเนินการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในระบบงานคุมประพฤติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รัฐได้มีการด�ำเนินการทั้งในด้านกฎหมาย นโยบายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม แต่อย่างไร
ก็ตาม ในปี ๒๕๖๐ มีสถานการณ์ที่น่าห่วงใยที่รัฐควรตระหนักและให้ความส�ำคัญ ดังนี้
๑. ในการบังคับใช้กฎหมายยังคงพบว่ามีการร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ด�ำเนินการที่เป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน จะเห็นได้จากเรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
มีจ�ำนวนสูงกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่จะมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นส�ำคัญ
จึงมีการด�ำเนินการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินควร เช่น การจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลโดยมี
การใช้กำ� ลังจนได้รบั บาดเจ็บ๖๓ เป็นต้น ซึง่ การด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีน่ อกจากจะมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ยับยัง้ ป้องกัน ปราบปราม
อาชญากรรมแล้ว การด�ำเนินการต่าง ๆ ต้องค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ�ำเลยด้วย
๕๘ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). CCPR General Comment No.35 Article 9 (Liberty and security of Person). Retrieved
from www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC35-Article9LibertyandSecurityofperson.aspx
๕๙ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและก�ำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวภายหลังการทดลอง” ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ
ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร.
๖๐ ข้อ ๕ การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว การไม่ถูกควบคุมในเรือนจ�ำ และการแสวงหาแนวทางหรือเครื่องมืออื่น ๆ ในการติดตามควบคุมผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลย การส่งเสริมการควบคุมผูต้ อ้ งขังนอกเรือนจ�ำมากขึน้ เปิดโอกาสให้ผกู้ ระท�ำผิดสามารถใช้ชวี ติ อยูใ่ นบ้านเพือ่ ดูแลครอบครัวและท�ำมาหากินได้ แต่ให้ถกู จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพบางส่วนแทน
การส่งผู้กระท�ำผิดทั้งหมดเข้าเรือนจ�ำ.
๖๑ เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค,หน้า ๙.
๖๒ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๔.
๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของสถานการณ์สิทธิมนุษยชน.
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๒. สถานการณ์การเสียชีวติ ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ และศาลได้ไต่สวนการตายโดยวินจิ ฉัยว่าถูกบุคคล
ท�ำให้ตาย ซึ่งกติกา ICCPR ข้อ ๖ วรรค ๑ และข้อ ๙ วรรค ๑ ได้คุ้มครองสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย
สิทธิทจี่ ะมีชวี ติ ต้องได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถกู ท�ำให้เสียชีวติ โดยอ�ำเภอใจ การทีบ่ คุ คลซึง่ อยูใ่ นห้องขังภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานของรัฐถูกท�ำให้ตายโดยบุคคลไม่ทราบชือ่ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ และไม่ถกู ท�ำให้เสียชีวติ
ตามอ�ำเภอใจ และ กสม. ได้มคี วามเห็นว่า แม้การตรวจสอบจะยังไม่สามารถชีช้ ดั ได้วา่ ผูใ้ ดเป็นผูก้ ระท�ำให้ตาย แต่เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมตัวผูต้ ายละเลยต่อการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผตู้ ายในฐานะเป็นผูต้ อ้ งหาตามทีค่ มู่ อื ปฏิบตั งิ าน
ก�ำหนด อันเป็นการละเลยการกระท�ำอันส่งผลโดยตรงที่ท�ำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน๖๔
ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐมีหน้าที่ต้องหาตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ และก�ำหนดมาตรการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึง
มีมาตรการป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต
๓. กระบวนการยุตธิ รรมในสภาวการณ์ใช้กฎหมายพิเศษ ในกรณีของการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรม ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ ซึง่ ส่งผลให้พลเรือนต้องอยูใ่ น
อ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหาร ต่อมาได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๕๕ ให้พลเรือนทีก่ ระท�ำ
ความผิดดังกล่าวนับแต่วนั ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาของศาลยุตธิ รรม ผลจากค�ำสัง่ ดังกล่าวแม้วา่ จะ
ท�ำให้การกระท�ำความผิดหลังจากวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลยุตธิ รรม แต่การกระท�ำความผิดก่อนวัน
ดังกล่าว พลเรือนยังคงถูกด�ำเนินคดีในศาลทหาร๖๕ ซึ่ง กสม. ได้มีความเห็นในกรณีการด�ำเนินคดีในศาลทหารว่า
การก�ำหนดให้น�ำพลเรือนเข้าสู่การพิจารณาของศาลทหารขัดต่อหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม เนื่องจากกระบวนการ
พิจารณาในศาลทหารมีลักษณะรวบรัดขั้นตอน เป็นเหตุให้คู่ความในคดีไม่สามารถน�ำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับการพิจารณาในศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ยังขัดต่อหลักความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาอรรถคดี ตามกติกา ICCPR ข้อ ๑๔ เนื่องจากศาลทหารอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม และไม่ได้
แยกขาดจากฝ่ายบริหาร โดยตุลาการศาลทหารยังคงเป็นข้าราชการภายใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม และการที่ประเทศไทยยังคงไว้ซึ่งการให้อ�ำนาจศาลทหารดังกล่าวอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการที่พลเรือนจะไม่ได้
รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและเป็นธรรม อีกทั้ง ยังมีข้อสังเกตว่า คดีที่พลเรือนถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตาม
ประกาศ คสช. ดังกล่าว ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลทหารโต้แย้งอ�ำนาจการพิจารณาของศาลทหาร และขอยื่นโอนคดีไปยัง
ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลพลเรือน อาจมีปัญหาว่าศาลยุติธรรมจะสามารถรับโอนคดีจากศาลทหารในกรณีดังกล่าว
ได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งอาจต้องอาศัยกลไกของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาลตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการแก้ไขปัญหาต่อไป๖๖ และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR ได้มีข้อสังเกตในประเด็นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและศาลทหาร
รัฐภาคีควรประกันว่า การพิจารณาคดีในศาลทหารให้กระท�ำเป็นข้อยกเว้นเท่านั้น และให้ด�ำเนินไปตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔ ของกติกา ICCPR โดยควรใช้มาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ รับพิจารณาค�ำร้องให้ถา่ ยโอนคดีจากศาลทหารส�ำหรับความผิด
ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ถา่ ยโอนคดีทยี่ งั พิจารณาไม่เสร็จไปยังศาลพลเรือน และเปิดโอกาสให้จำ� เลย
ที่เป็นพลเรือนในคดีที่ศาลทหารตัดสินแล้วสามารถอุทธรณ์ค�ำตัดสินต่อศาลพลเรือนได้๖๗

๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๔๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของสถานการณ์สิทธิมนุษยชน.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข่าวแจกของ กสม. เรื่อง การด�ำเนินคดีแก่พลเรือนในศาลทหาร ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ .
The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). UN Treaty Body Database. Retrieved from http://tbinternet.ohchr.org
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บทที่
๓

ข้อเสนอแนะ

๑. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ควรพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็น
การยกเลิกการลงโทษขังเดี่ยว โดยหามาตรการอื่นทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น
๒. กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ควรประเมินผลการด�ำเนินโครงการใช้ EM และการใช้ระบบประเมิน
ความเสี่ยงและก�ำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว หากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการควรเร่งแก้ไขปัญหา
เพือ่ ทีจ่ ะขยายการด�ำเนินการในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ สามารถเข้าถึงสิทธิในการปล่อยชัว่ คราวได้ และ
ควรจัดให้มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอและเหมาะสม๖๘
๓. ปัญหาการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
เพือ่ น�ำมาใช้กบั ผูก้ ระท�ำความผิดในระบบงานคุมประพฤติสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ งนัน้ หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรร่วมกันก�ำหนดแนวทางการท�ำงานโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้และจัดหาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)๖๙ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บรรลุผลอย่างชัดเจน ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และจัดการ
งบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
๔. จากการที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการกระท�ำของ
เจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรมเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี รัฐอาจด�ำเนินการต่าง ๆ เพือ่ แก้ไขปัญหา เช่น การสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนให้กับหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมโดยการบรรจุ
เรื่องสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ การมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นกลาง อิสระ
รวดเร็ว และโปร่งใส การมีกระบวนการเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
๕. กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และส�ำนักงานอัยการสูงสุด ควรร่วมกันหา
ตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ เนื่องจากสถานการณ์การเสียชีวิตโดยถูกบุคคลอื่นท�ำให้ตายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรง และโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ต้องมีกระบวนการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
๖. หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้กระท�ำความผิด เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น ควรมีมาตรการทีเ่ ข้มงวดในการควบคุมและดูแลผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย เพือ่ ป้องกันการท�ำให้
บุคคลเสียชีวติ เมือ่ อยูใ่ นความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานทีค่ วบคุมควรมีกล้องวงจรปิดทีส่ ามารถใช้งานได้จริง
เพือ่ ดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด เป็นต้น และหากมีปญ
ั หาอุปสรรคใดทีอ่ าจส่งผลต่อความปลอดภัยของ
ผู้ถูกควบคุม หน่วยงานรัฐต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เช่น ปัญหากล้องวงจรปิดเสียหาย เป็นต้น
๗. รัฐควรก�ำหนดให้คดีทพี่ ลเรือนกระท�ำความผิดและอยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหารทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
กลับมาอยูใ่ นการพิจารณาของศาลยุตธิ รรม เพือ่ ให้เป็นไปตามกระบวนการยุตธิ รรมปกติ โดยพิจารณาร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการโอนคดีมายังการพิจารณาของศาลยุติธรรม

๖๘ ร่างแผนปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๓ สร้างกลไกเพือ่ ให้มกี ารบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ค. กิจกรรมการปฏิรปู ข้อ ๑.๓.๓
จัดหาอุปกรณ์สำ� หรับการปล่อยตัวชัว่ คราวทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม, จากเอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผนปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม ของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค,หน้า ๓๔.
๖๙ ร่างแผนปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม ประเด็นการปฏิรปู ที่ ๓ สร้างกลไกเพือ่ ให้มกี ารบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ค. กิจกรรมการปฏิรปู ข้อ ๑.๓.๒
ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้และจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว, จากเอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผน
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค,หน้า ๓๔.
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๓.๓ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพใน
การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ภาพรวม

ในสังคมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพเป็นคุณลักษณะส�ำคัญของประชาธิปไตย โดยเฉพาะเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสือ่ มวลชน และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยได้รบั การประกันไว้
ในกติกา ICCPR ข้อ ๑๙ ซึง่ ก�ำหนดให้บคุ คลมีสทิ ธิทจี่ ะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง มีสทิ ธิในเสรีภาพแห่งการ
แสดงออกรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทุกประเภท ข้อ ๒๑ ก�ำหนดให้
สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รบั การรับรอง โดยการใช้สทิ ธิและเสรีภาพดังกล่าวต้องมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบพิเศษควบคู่
ไปด้วย และรัฐอาจจ�ำกัดสิทธิเช่นว่าได้ ซึ่งต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายด้วยเหตุผลความจ�ำเป็นต่อ (ก) การเคารพในสิทธิหรือ
ชื่อเสียงของบุคคลอื่น และ (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม
ของประชาชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทบัญญัติ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย ได้รับรองเสรีภาพต่าง ๆ ของบุคคลได้แก่ เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ โดยในปี ๒๕๖๐ ได้มเี หตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการของรัฐทีม่ ผี ลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนทีส่ ำ� คัญ
หลายประการ ดังนี้
๑.เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
กติกา ICCPR ข้อ ๑๙ ก�ำหนดให้ “บุคคลมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงมีสิทธิในเสรีภาพ
แห่งการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพทีจ่ ะแสวงหา รับ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท” และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ บัญญัตใิ ห้ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น...” แต่อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกจ�ำกัดได้
โดยการตราเป็นกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ นับตัง้ แต่ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
การตีความที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ โดยที่ผ่านมาในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ตคี วาม
และปรับใช้กฎหมายมาตรา ๑๔ (๑) ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดกระท�ำความผิดน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม
ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ หรือประชาชน”
น�ำไปสู่การฟ้องร้องต่อผู้ที่ได้แสดงความเห็นทางการเมือง นักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในลักษณะที่เรียกว่า “ฟ้องปิดปาก (SLAPP)” รวมถึงการด�ำเนินคดีหมิ่นประมาทที่มีความซ�้ำซ้อนกับกฎหมายอาญา
ส่งผลให้จ�ำนวนการฟ้องคดีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยก�ำหนดให้ “ผู้ใดกระท�ำความผิดโดยทุจริต หรือ
โดยหลอกลวง น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทบี่ ดิ เบือนหรือปลอมไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาท
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บทที่
๓

ตามประมวลกฎหมายอาญา” โดยหลังจาก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่มผี ลบังคับใช้ คดีความ
ที่ถูกตั้งข้อหาตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราช
บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับเดิมต่างทยอยสิ้นสุดคดี
จากการสัง่ ไม่ฟอ้ งในชัน้ อัยการ ถือเป็นแนวโน้ม
ที่ ดี ส� ำ หรั บ การบั ง คั บ ใช้ ม าตรา ๑๔ ของ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ ในจ�ำนวนนี้มีคดีที่
อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์ ท นายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน ๒ คดี๗๐ และสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะบางประการของ กสม. เมือ่ ปี ๒๕๕๙
ขณะเดียวกันเสรีภาพทางวิชาการซึง่ มิได้เกีย่ วข้องเฉพาะกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเท่านัน้ แต่ยงั เกีย่ วข้อง
ถึงเสรีภาพทีจ่ ะแสวงหา รับ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่คำ� นึงถึงพรมแดนด้วย แม้กฎหมาย
ระหว่างประเทศไม่ได้ประกันเสรีภาพทางวิชาการไว้ แต่ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ องค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มขี อ้ เสนอแนะเรือ่ ง สถานะของบุคลากรผูส้ อนในระดับอุดมศึกษา (Recommendation
concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel) โดยให้คำ� จ�ำกัดความ หมายถึง สิทธิของบุคลากรทีจ่ ะ
ไม่ถกู การบีบบังคับ เสรีภาพในการสอน การแลกเปลีย่ นอภิปราย เสรีภาพ การท�ำวิจยั การเผยแพร่และตีพมิ พ์ผลงานเหล่านัน้
เสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างเสรีเกี่ยวกับสถาบัน หรือระบบการท�ำงานขององค์กร เสรีภาพจากการตรวจสอบ
จากสถาบัน และเสรีภาพทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในองค์กรวิชาชีพด้านการศึกษา บุคลากรในสถาบันระดับอุดมศึกษาควรมีสทิ ธิทจี่ ะ
ท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มทีโ่ ดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ และความกังวลจากการปราบปราม คุกคามจากรัฐหรือแหล่งอืน่ ใด๗๑
และรัฐธรรมนูญฯ ได้ประกันเสรีภาพทางวิชาการไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ “เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับ
ความคุม้ ครองแต่การใช้เสรีภาพนัน้ ต้องไม่ขดั ต่อหน้าทีข่ องปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและต้องเคารพ
และไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น” โดยสถานการณ์ที่ส�ำคัญของเสรีภาพทางวิชาการในปี ๒๕๖๐ พบว่า การชูป้าย
แสดงข้อความว่า “เวทีวชิ าการ ไม่ใช่คา่ ยทหาร” เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ภายหลังกลุม่ ผูช้ ปู า้ ยดังกล่าวถูกด�ำเนินคดีขอ้ หาร่วมกันชุมนุมมัว่ สุมทางการเมืองตัง้ แต่
ห้าคนขึน้ ไป ฝ่าฝืนค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘๗๒ จนน�ำมาสูก่ ารเรียกร้องให้ยตุ กิ ารด�ำเนินคดีแก่บคุ คลดังกล่าวเนือ่ งจาก
เห็นว่า การชูป้ายแสดงข้อความว่า “เวทีวิชาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร” ไม่ได้เกินขอบเขตกฎหมาย และรัฐธรรมนูญได้ให้ความ
คุม้ ครองเสรีภาพทางวิชาการ๗๓ และ กสม. ห่วงกังวลต่อเสรีภาพทางวิชาการโดยมีความเห็นว่า การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
กรณีการแจ้งความด�ำเนินคดีต่อนักวิชาการ และประชาชนที่แสดงความเห็นโดยสุจริตในเวทีวิชาการ๗๔

๗๐ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. สืบค้นจาก www.tlhr2014.com/th/?p=5795
๗๑ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). CCPR General Comment No.35 Article 9 (Liberty and security of Person). Retrieved
from http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf#page=32
๗๒ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. (๒๕๖๐). แจ้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองคดี “เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” เหตุอาจก่อกระแสต่อต้าน รบ.ในเชิงลบ. สืบค้นจาก www.tlhr2014.com/
th/?p=4941
๗๓ ไทยโพสต์. (๒๕๖๐). ปริญญาแนะยุติคดีติดป้าย”เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร. สืบค้นจาก www.thaipost.net/?q=node/34307
๗๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ข่าวแจก เรื่อง กสม. ห่วงกังวลต่อเสรีภาพทางวิชาการ. สืบค้นจาก www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000086447
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บทที่ ๓ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม กสม. ได้เคยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลก�ำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญฯ และทบทวนกฎหมาย ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยสุจริตและมีคำ� สัง่ ก�ำชับให้สว่ นราชการต่าง ๆ ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้คำ� นึงถึง
การใช้อำ� นาจตามขอบเขตของกฎหมายเพือ่ ไม่ให้กระทบต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนไทยในสังคมประชาธิปไตย อีกทัง้
ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ แล้ว การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามขอบเขตตามรัฐธรรมนูญ
จึงย่อมได้รับความคุ้มครอง

บทที่
๓

๒. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
กติกา ICCPR ข้อ ๒๑ ก�ำหนดให้สทิ ธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รบั การรับรอง การจ�ำกัดการใช้สทิ ธินจี้ ะกระท�ำมิได้
นอกจากจะก�ำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ
หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น และรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๔ บัญญัติให้ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” และ
วรรคสอง “การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”
สถานการณ์ที่ส�ำคัญของเสรีภาพ
ในการชุ ม นุ ม โดยสงบและปราศจาก
อาวุธ ในปี ๒๕๖๐ พบว่า การบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และค�ำสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ หรือ
การห้ามมิให้ชุมนุมเกินกว่าห้าคนขึ้นไป
ยังมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธซึง่ ถูกมองว่า
การชุ ม นุ ม สาธารณะเป็ น เรื่ อ งของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 93

การชุมนุมทางการเมือง โดยเฉพาะกรณีทชี่ าวบ้านซึง่ เป็นหนึง่ ในกลุม่ ต้านเหมืองโปแตช จังหวัดสกลนคร หลังร่วมขบวนเดิน
บอกบุญเพื่อเรียนเชิญพี่น้องมาร่วมในงาน “สืบชะตาห้วยโทง”๗๕ ถูกแจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะฯ หรื อ การชุ ม นุ ม ของแกนน� ำ เครื อ ข่ า ยประชาชนปฏิ รู ป พลั ง งานไทย (คปพ.) กรณี ยื่ น หนั ง สื อ คั ด ค้ า น
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งภายหลังถูกด�ำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ๗๖
อีกทัง้ ยังพบว่า เมือ่ กลุม่ ผูช้ มุ นุมได้ดำ� เนินการขออนุญาตจัดการชุมนุมต่อเจ้าของพืน้ ทีแ่ ล้วแต่กลับไม่ได้รบั อนุญาตให้มี
การจัดการชุมนุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลพินิจว่า เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ ค�ำสั่งหัวหน้า
คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ และเป็นการชุมนุมทางการเมือง เช่น กรณีขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ
ได้รบั หนังสือจากสถานีตำ� รวจนครบาลดุสติ ไม่อนุญาตให้จดั การชุมนุม ทัง้ ทีม่ ปี ระเด็นการเจรจาเบือ้ งต้นในเรือ่ งโฉนดชุมชน
การจัดการป่าสาธารณะ ปัญหาข้อพิพาททีด่ นิ ระหว่างรัฐกับชาวบ้านและเอกชนกับชาวบ้าน โดยเฉพาะกรณีชาติพนั ธุช์ ายขอบ
ที่ ป ระสบปั ญ หา ปั ญ หาคนจนเมื อ งและการไล่ รื้ อ ๗๗ หรื อ กรณี ตั ว แทนกลุ ่ ม คนรั ก หลั ก ประกั น สุ ข ภาพได้ แ จ้ ง ต่ อ
สถานีต�ำรวจนครบาลดุสิตจะจัดชุมนุมโดยใช้รถยนต์พร้อมเครื่องขยายเสียงหน้ากระทรวงศึกษาธิการ๗๘ เป็นต้น
๓. เสรีภาพสื่อมวลชน
เสรีภาพสื่อมวลชนได้รับการประกันไว้ในกติกา
ICCPR ข้อ ๑๙ วรรคสอง โดยก�ำหนดให้บุคคลทุกคน
มีสิทธิในเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารและความคิ ด ทุ ก ประเภท โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
พรมแดน ทัง้ นี้ ไม่วา่ ด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือ
การตีพมิ พ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสือ่ ประการอืน่
ตามที่ตนเลือก และรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๕ บัญญัติให้
“บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพ
ในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ”
สถานการณ์ทสี่ ำ� คัญเกีย่ วกับสือ่ มวลชนในปี ๒๕๖๐ พบว่า ทีป่ ระชุมสมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.)
ลงมติเห็นชอบ ๑๔๑ เสียง ต่อ ๑๓ เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัตกิ ารคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสือ่ มวลชน พ.ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดตัง้ สภาวิชาชีพสือ่ มวลชนแห่งชาติ เพือ่ ให้เป็นองค์กรกลางที่
จะท�ำหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสือ่ มวลชนส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน และก�ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการก�ำกับ
ดูแลกันเองของสื่อมวลชนในทุกล�ำดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการก�ำกับดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยองค์กรสื่อมวลชนในระดับชั้นที่ ๑ การก�ำกับดูแลกันเองโดยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ในระดับที่ชั้นที่ ๒ โดยก�ำหนด
ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นกลไกก�ำกับดูแลในระดับชั้นที่ ๓ ซึ่งเป็นการก�ำกับดูแลร่วม๗๙
ต่อมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการประชุม ๓๐ องค์กรวิชาชีพสือ่ มวลชนแสดงความเห็นและ
ขอให้ยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายข้างต้นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ค�ำนิยามค�ำว่า “ผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน”
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
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ที่มุ่งหมายจะครอบคลุมถึงผู้ใช้สื่อทุกประเภท โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ การก�ำหนดโทษจ�ำคุกและปรับแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่ไม่ด�ำเนินการยื่นขอจดทะเบียน และองค์กรสื่อที่รับผู้ที่ไม่จดทะเบียนเข้าปฏิบัติงานเป็นการก�ำหนดโทษจ�ำคุก
ในอัตราทีส่ งู ไม่สอดคล้องกับสภาพความผิดและขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ ทีก่ ำ� หนดว่า โทษอาญาต้องก�ำหนดเฉพาะความผิดทีร่ า้ ยแรง
การก�ำหนดให้มีตัวแทนภาครัฐร่วมเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่
การท�ำงานของสือ่ มวลชนทีต่ อ้ งตรวจสอบอ�ำนาจรัฐ การบริหารราชการแผ่นดิน และเมือ่ เปรียบเทียบกับสภาวิชาชีพอืน่ ๆ เช่น
แพทยสภา ทนายความ ก็ไม่ปรากฏว่าสภาวิชาชีพเหล่านัน้ มีบคุ คลภายนอกหรือตัวแทนภาครัฐเข้าไปเป็นกรรมการ๘๐ เป็นต้น
ขณะเดียวกันสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามเสรีภาพ
สื่อมวลชนและประชาชน กรณีที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตั้งข้อหาผู้สื่อข่าวอาวุโสว่า ยุยงปลุกปั่นตามมาตรา ๑๑๖ ของประมวล
กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เนื่องจากโพสต์ข้อความลงใน
เฟซบุก๊ ส่วนตัววิจารณ์รฐั บาล และกรณีผสู้ อื่ ข่าวส�ำนักข่าวอิศราถูกตัง้ ข้อหาบุกรุกสถานทีร่ ะหว่างลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริง
การแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของอดีตผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติโดยปราศจากมูลความผิด สมาคมจึงเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่รัฐยุติการกลั่นแกล้ง แทรกแซงเสรีภาพสื่อมวลชน การตั้งข้อหาที่เกินขอบเขตกฎหมาย และขอให้รัฐบาลรวมถึง
คสช. เปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ๘๑
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

จากการน�ำเสนอถึงสถานการณ์ดา้ นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสือ่ มวลชน และเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธข้างต้น พบว่ามีเนื้อหาที่เป็นความก้าวหน้าและความถดถอย ดังนี้
๑. สถานการณ์ที่มีความก้าวหน้า
ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และการตีความที่
คลาดเคลือ่ นไปจากเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๔ (๑) ควบคูไ่ ปกับการหมิน่ ประมาทบุคคลอืน่ หรือเป็นการหมิน่ ประมาทโดย
การโฆษณา ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขมาตรา ๑๔ (๑) ก�ำหนดให้ ผูใ้ ดกระท�ำความผิดโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทบี่ ดิ เบือนหรือปลอมไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะ
เกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ถือว่าเป็น
การสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ฯ และรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗
ที่ก�ำหนดให้รัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิต รวมทั้ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าว
๒. สถานการณ์ที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือถดถอย
๒.๑ จากการประเมินสถานการณ์เมือ่ ปี ๒๕๕๙ กฎหมายส�ำคัญทีใ่ ช้ในการก�ำกับ ควบคุมการใช้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะฯ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ค�ำสั่งของ คสช. และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. โดยในปี ๒๕๖๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บังคับใช้ตอ่ เนือ่ งจนรัฐบาลได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ แม้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ได้รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพ
๘๐ คณะท�ำงานสือ่ เพือ่ การปฏิรปู . (๒๕๖๐). จดหมายเปิดผนึก เรือ่ ง คัดค้านและขอให้ยกเลิกร่าง พ.ร.บ. การคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน. สืบค้นจาก
www.tja.or.th/images/stories/2560/600501-letter-tja-stop/600501-letter-tja.pdf
๘๑ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. (๒๕๖๐). แถลงการณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง ขอให้ยตุ กิ ารคุกคามเสรีภาพสือ่ มวลชนและประชาชน. สืบค้นจาก www.presscouncil.or.th

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 95

บทที่
๓

ทางวิชาการ แต่ยงั คงมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทีจ่ ำ� กัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยเห็นได้จากการใช้คำ� สัง่
หัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ หรือการห้ามมิให้ชุมนุมเกินกว่า
ห้าคนขึ้นไป ด�ำเนินคดีแก่อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจ คสช. ต่อสถาบัน
อุดมศึกษาในงานประชุมวิชาการ แสดงให้เห็นว่า ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการแสดงออก
โดยเฉพาะการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือการวิพากษ์วจิ ารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล หรือการน�ำเสนอข้อมูลทางวิชาการ
ในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการสืบค้นอย่างเสรี และเปิดกว้าง
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ที่ควรจะต้องได้รับการเคารพและปราศจากการแทรกแซง ซึ่ง กสม. มีความห่วงกังวล
ต่อเสรีภาพทางวิชาการด้วย

๒.๒ จากการประเมินสถานการณ์การบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมือ่ ปี ๒๕๕๙ ทีช่ ใี้ ห้เห็นถึง
ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายและการตีความของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต่อการชุมนุมทัง้ ในมิตติ า่ ง ๆ เช่น การเมือง การเรียกร้องต่อ
นโยบาย โครงการของรัฐ ความเดือดร้อนของประชาชน กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน เป็นต้น โดยในปี ๒๕๖๐ พบว่า เจ้าหน้าทีร่ ฐั ยังคงใช้
ดุลพินจิ บังคับใช้กฎหมายต่อการชุมนุมสาธารณะโดยมองว่า การชุมนุมสาธารณะมีความเกีย่ วข้องกับการเมือง กระบวนการ
พิจารณาไม่อนุญาตในการจัดให้มกี ารชุมนุม เจ้าหน้าทีร่ ฐั ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะ ขาดกระบวนการเปิดเผยค�ำสัง่ ไม่อนุญาตทีจ่ ะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบถึงเหตุผล รวมทัง้
การใช้คำ� สัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ เรือ่ ง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของชาติ หรือการห้ามมิให้ชมุ นุม
เกินกว่าห้าคนขึ้นไปต่อผู้ชุมนุมบางคนในการชุมนุมที่มิได้เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตและ
ไม่สอดคล้องกับกติกา ICCPR และรัฐธรรมนูญฯ ที่ให้การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไว้
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บทที่ ๓ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อเสนอแนะ

๑. รัฐบาลควรทบทวนหรือยกเลิกกฎหมาย ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยสุจริต ปรับทัศนคติและมีคำ� สัง่ ก�ำชับให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ค�ำนึงถึงการใช้อำ� นาจตามขอบเขตของ
กฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยในสังคมประชาธิปไตย เช่น การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ เรือ่ ง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของชาติ
หรือการห้ามมิให้ชุมนุมเกินกว่าห้าคนขึ้นไป ต่อกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต และกลุ่มผู้ชุมนุม โดยเฉพาะกรณี
การชุมนุมทีม่ ใิ ช่ทางการเมือง เป็นต้น จะสอดคล้องวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลือ่ น Thailand 4.0 เพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (วาระแห่งชาติฯ) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
๒. รัฐบาลควรก�ำกับและควบคุมการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่จ�ำกัดเสรีภาพ
ในการชุมนุมอย่างกว้างขวาง เช่น การวินิจฉัยการแจ้งการชุมนุมของผู้รับแจ้งจะต้องมีมาตรฐานชัดเจน ค�ำสั่งแจ้งห้าม
การชุมนุมเป็นหนังสือจะต้องได้รบั การเปิดเผยต่อสาธารณะชนพร้อมทัง้ เหตุผลอย่างละเอียด มีการอบรมเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
ในการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ เป็นต้น

บทที่
๓
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๔

บทที่ ๔
การประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในส่วนนี้
จะพิจารณาหลักเกณฑ์ (benchmarks) ซึง
่ มีลก
ั ษณะของสิง
ั พึงเคารพ ให้การคุม
้ ครอง และ
่ ทีร่ ฐ
ด�ำเนินการให้เกิดขึน
้ ตามมาตรฐานทีก
่ ำ� หนดไว้ในกติกา ICESCR เป็นส�ำคัญ โดยให้ความส�ำคัญ
กับสารัตถะของสิทธิเชิงบวก (positive rights) ซึง
่ เป็นลักษณะทีร่ ฐ
ั พึงด�ำเนินการให้เกิดขึน
้
ให้มค
ี วามเป็นจริง และท�ำให้กา้ วหน้าตามระยะเวลา แบบค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ทรัพยากร
ทีม
่ อ
ี ยู่ (progressive realization of rights) โดยหลักฐานทีใ่ ช้ในการประเมินสถานการณ์
ด้านนี้ ได้แก่ การแสดงออกของรัฐอย่างมุ่งมั่น การก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และการ
มีแผนการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทัง
้ การจัดสรรหรือก�ำหนดทรัพยากรสนับสนุน
และบุคลากรผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ านและผูร้ บ
ั ผิดชอบ โดยมีความก้าวหน้า หรือความส�ำเร็จตามระยะ
เวลาทีก
่ ำ� หนด พร้อมทัง
ี ารเลือกปฏิบต
ั ใิ ด ๆ
้ มีการติดตามอย่างเป็นระบบ และจะต้องไม่มก
ลักษณะของสิทธิในด้านนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช
๒๕๖๐ ในหมวด ๓ หมวด ๕ และหมวด ๖
ในปี ๒๕๖๐ กสม. ประมวลภาพรวม พร้อมประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค
และมีขอ
้ เสนอแนะด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใน ๓ ประเด็น ดังนี้

๔.๑ สิทธิทางการศึกษา
ภาพรวม

ประเทศไทยเป็นภาคีกติกา ICESCR ซึง่ เป็นพันธกรณีสำ� คัญประเภทหนึง่ ทีต่ อ้ งจัดการศึกษาภาคบังคับให้กบั ทุกคนแบบ
ให้เปล่าโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใด ๆ และให้ทกุ คนมีสทิ ธิได้รบั การศึกษา
ขั้นมัธยมในรูปแบบต่าง ๆ และการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกันบนพืน้ ฐานของความสามารถด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงให้การ
สนับสนุนสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนทุกกลุ่มอายุ
ตลอดจนรั บ รองเสรี ภ าพของประชาชนในการจั ด การด้ า น
การศึกษาของตนเองซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขึน้ ต�ำ่ ทีร่ ฐั
ก�ำหนดไว้๘๒ โดยปัจจัยการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้ อ ม (availability) การเข้ า ถึ ง (accessibility)
การยอมรับ (acceptability) และความยืดหยุ่น (adaptability)๘๓ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๘๒
๘๓

ข้อ ๑๓ แห่งกติกา ICESCR.
The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). Paragraph 6 - 7 CESR General Comment No.13 (UN Doc E/C.12/1999/10). Retrieved
from http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=9&DocTypeID=11&ctl00_PlaceHolderMain_radResultsGridChangePage=2
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย การดู แ ลและพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นทั้ ง ด้ า น
ร่างกาย จิตใจ และสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการด้านการศึกษา การสนับสนุนแนวทางการศึกษาที่เน้นความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมถึงให้รัฐต้องด�ำเนินการปฏิรูปด้านการศึกษาโดยให้เด็กเล็กได้รับการดูแลพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย การตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ กองทุนเพือ่ ใช้ในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลน
ทุนทรัพย์ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการศึกษา และเพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู การมีกลไกและระบบ
การผลิตบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการปรับปรุงการเรียนการสอนทุกระดับเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น๘๔
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความก้าวหน้าสิทธิทางการศึกษา โดยเด็กไทยได้รบั สิทธิทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย๘๕ โดยในปี ๒๕๖๐ ได้มนี โยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ทีม่ งุ่ ให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านสิทธิ
ทางการศึกษาในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา และลดความเหลือ่ มล�ำ้ โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญตามทีป่ รากฏในตาราง ๑
ตารางที่ ๑ ประเด็นความก้าวหน้าทางสิทธิทางการศึกษา กับนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ความก้าวหน้า
สิทธิทางการศึกษา

นโยบาย กฎหมาย
มาตรการและกลไกต่าง ๆ

การเข้าถึงสิทธิทางการ • พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนิน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐๘๖
• แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙๘๗
• การแต่งตัง้ คณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษา๘๘
• ร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....๘๙

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

๘๙

รายละเอียด

ในมิติที่เกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา ภายใต้กรอบ
การปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด
๖ มาตรา ๒๕๘ จ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได้จัดท�ำ
แผนการศึกษาแห่งชาติฯ โดยยุทธศาสตร์ของ
แผนดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้ เ กิ ด โอกาสในการเข้ า ถึ ง
สิ ท ธิ ท างการศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น และ
การพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการ
ศึ ก ษา และจั ด ตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา
และจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะและร่ า งกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง จะสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง
การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษาโดยการจัดตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่วัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย......ประกอบ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ ด้านการศึกษา (๑) (๒) (๓) และ (๔).
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย.
การปฏิรูปด้านการศึกษา เป็นหนึ่งในแผนงานและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศภายใต้หมวด ๑๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการตราพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (๒๕๖๐). การปฏิรูปด้านการศึกษา. สืบค้นจาก www.senate.go.th/bill/bk_data/318-6.pdf
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) การจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ (๒) การผลิต
และพัฒนาก�ำลังคน การวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (๕) การจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ (๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา.
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ ให้ดำ� เนินการศึกษาและจัดท�ำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพือ่ เสนอให้คณะรัฐมนตรีดำ� เนินการต่อไป ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๘ จ การปฏิรูปการศึกษา (๑) (๒) (๓) และ (๔). ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (๒๕๖๐). คณะกรรมการอิสระเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา. สืบค้นจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/162/21.PDF
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
ซึ่งจะต้องมีการจัดการดูแลเด็กตั้งแต่เกิด ก่อนเข้าเรียนจนถึงเข้าโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔.
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บทที่
๔

ความก้าวหน้า
สิทธิทางการศึกษา

การเข้าถึงสิทธิทางการ
ศึกษาในขั้นสูง

นโยบาย กฎหมาย
มาตรการและกลไกต่าง ๆ

• โครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ไซเบอร์ ไ ทย
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด
(Thailand Massive Open Online Course
- Thai MOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล โดยส�ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ๙๐
• นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี
ในการสมัคร การคัดเลือกและการเรียนต่อ
ในสถานศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์

รายละเอียด

กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
เพือ่ ให้หน้าทีข่ องรัฐในการจัดการศึกษาเป็นไปตาม
ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึง
สิทธิทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียม
กั น บนพื้ น ฐานของความสามารถของผู ้ เ รี ย น
ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
แก้ไขโรคเอดส์ ได้ประกาศนโยบายการไม่เลือก
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ เี ชือ้ เอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก
และการเรียนต่อในสถานศึกษา โดยก�ำหนดว่า
นโยบายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ต้องไม่
เป็นการกีดกันและการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ เี ชือ้ เอชไอวี
หรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี และห้ามเรียกร้องหรือ
บังคับให้มีการตรวจหาการติดเชื้อหรือการมีเชื้อ
เอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเรียน๙๑
การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ท างการ • มาตรการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวให้กับเด็กและ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระสานกั บ กระทรวง
ั ชาติ
มหาดไทยเพือ่ การดังกล่าวเพือ่ เด็กและเยาวชนกลุม่
ศึ ก ษ า ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เยาวชนกลุม่ ไร้สญ
ไร้สัญชาติจะสามารถเข้าถึงสิทธิในการศึกษาขั้น
เยาวชนไทยกลุม่ ไร้สญั ชาติ
พืน้ ฐานโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
คนทุกคนในประเทศไทย โดยมีกรณีตัวอย่างของ
แม่สอดโมเดล ซึง่ เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) ตาก เขต ๒

การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ท างการ
ศึ ก ษาของกลุ ่ ม เด็ ก และ
เยาวชนที่ มี เ ชื้ อ เอชไอวี
หรือสงสัยว่ามีเชือ้ เอชไอวี

๙๐

๙๑

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท�ำโครงการ Thai MOOC
(Thailand Massive Open Online Course: Thai MOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นระบบและศูนย์กลางการจัด “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียน
รู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) ภายใต้โครงการ Thai MOOC มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า ๔๐ แห่งเข้าร่วมและเปิดการสอนในวิชาต่าง ๆ มากกว่า ๑๔๐ รายวิชา
ซึง่ เป็นกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยพัฒนาให้คนไทยก้าวหน้าทันโลกทีไ่ ม่หยุดนิง่ . กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๐). โครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course:
Thai MOOC). สืบค้นจาก http://mooc.thaicyberu.go.th
ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรือ่ ง นโยบายการไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ เี ชือ้ เอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียน หรือศึกษาต่อในสถาน
ศึกษา ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.

102 | รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

ความก้าวหน้า
สิทธิทางการศึกษา

การลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา

๙๒
๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

นโยบาย กฎหมาย
มาตรการและกลไกต่าง ๆ

การลดความเหลื่อมล�้ำของคุณภาพการศึกษา
• ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา๙๓
• แนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา๙๔
• จั ด ท� ำ ร่ า งระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
การก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)๙๕
• โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (Digital
Learning Television-DLTV)
• โครงการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology-DLIT)๙๖

รายละเอียด

พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ตาก โดยจั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว ให้ กั บ เด็ ก และ
เยาวชนข้ามชาติ และไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก
เพื่อจะได้น�ำไปขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ด้านการศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ท�ำให้เด็กและเยาวชนกลุม่
ดังกล่าวในพืน้ ทีไ่ ด้เข้าถึงสิทธิในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย๙๒
การปรั บ ปรุ ง ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ท�ำให้การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาเป็นทีย่ อมรับได้
(acceptability) เพือ่ ให้นกั เรียนในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างมี
คุ ณ ภาพ กระทรวงศึ ก ษาได้ ก� ำ หนดแนวทาง
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนดังกล่าว
โดยให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจัดท�ำร่างระเบียบฯ เพื่อก�ำหนดมาตรการ
ก�ำกับและควบคุมโรงเรียน และก�ำหนดเงื่อนไข
การใช้เงินอุดหนุน โดยคาดว่าจะด�ำเนินการได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
บทที่
๔

บีบซี ไี ทย. (๒๕๖๐). แม่สอดโมเดล : ทางการมอบบัตรประจ�ำตัวเพือ่ สิทธิทางการศึกษาของเยาวชนข้ามชาติในไทย. สืบค้นจาก www.facebook.com/BBCThai/posts/1756397447914621
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติหลักการของ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนดบทนิยามให้เกิด
ความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย และก�ำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีหน้าที่ในการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี โดยจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน รวมทัง้ ก�ำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลสถานศึกษา ท�ำการติดตามและรวบรวมผลการประเมินเพือ่ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาจะได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกแห่ง. ส�ำนักงานคุณภาพการศึกษา. (๒๕๖๐). หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน. สืบค้นจากแหล่ง http://eq.rmutsb.ac.th
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เพือ่ ให้นกั เรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา เข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่รัฐสนับสนุนอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน โดยมีการปรับเพิ่มอัตราเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูส�ำหรับนักเรียนทุกคน เงินสมทบเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศลและนักเรียนพิการ รวม
ทั้งเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลเพิ่มเติมเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจนและอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลเพิ่มเติมให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยส�ำนักงบประมาณแห่ง
ชาติมีความเห็นว่า ควรปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู เพื่อเป็นการประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับฐานเงินเดือนขั้นต�่ำของ
รัฐ โดยจะเริ่มด�ำเนินการได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดมาตรการก�ำกับและควบคุมให้โรงเรียนเอกชนจ่ายเงินเดือนครูตามวุฒิให้ชัดเจน
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา.
โดยรัฐบาลเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ เป็นเงินจ�ำนวน ๒๘๑.๙ ล้านบาท เพื่อใช้อุดหนุนเงินสมทบเงินเดือนครู โดยระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาได้รับเป็น
เงิน ๓๖๐ บาท/นักเรียน/ปี และระดับมัธยมศึกษาเป็นเงิน ๔๕๐ บาท/คน/ปี ซึ่งจะเป็นการประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับฐานเงินเดือนขั้นต�่ำของรัฐ. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. (๒๕๖๐). การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐. สืบค้นจากแหล่ง www.opec.go.th/webopec/content.
php?page=content&group=executive&cid=1201
ตามหนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๘/๑๖๗๐๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรือ่ ง ข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านดาวเทียม และการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.
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ความก้าวหน้า
สิทธิทางการศึกษา

นโยบาย กฎหมาย
มาตรการและกลไกต่าง ๆ

รายละเอียด

• โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยีศกึ ษาทางไกล (Distance Learning)
พื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ๙๗
ในรูปแบบ DLTV และ DLIT จะเป็นการเพิม่ โอกาสให้
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก/ขนาดกลาง โรงเรียน
การลดความเหลื่อมล�้ำของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล และโรงเรียนทีข่ าดแคลนครูได้รบั
และการอุดหนุนเงินเพิม่ /การสนับสนุนแหล่งเงิน สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอันเป็น
• แนวทางการด�ำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ เชิงคุณภาพ
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของกระทรวง โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพืน้ ฐานฯ
ศึ ก ษาธิ ก าร โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ภ าคเอกชนและภาคประชา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)๙๘
สังคมเข้ามามีส ่ว นร่ว มในการจัดการศึกษากั บ
• พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ ภาครัฐ ท�ำให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานที่
มีคุณภาพ โดยน�ำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมาช่วย
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐๙๙
ลดความเหลื่อมล�้ำ
เพื่ อ เป็ น การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ของปั จ จั ย ทาง
เศรษฐกิ จ ในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ท างการศึ ก ษา
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สพฐ.) ได้สนับสนุนเงินเพิ่มให้กับโรงเรียนประถม
ขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน และโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี นั ก เรี ย น
ไม่เกิน ๓๐๐ คน รวมถึงนักเรียนยากจนในระดับ
ชั้นประถมและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กองทุน
การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
จะลดความเหลื่ อ มล�้ ำ อั น เนื่ อ งจากปั จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจโดยการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษามิได้
จ� ำ กั ด เฉพาะนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลน
ทุ น ทรั พ ย์ เ ท่ า นั้ น แต่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
เพื่อพัฒนาประเทศ หรือศึกษาสาขาขาดแคลน
หรื อ เป็ น นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นดี
เข้าถึงกองทุนกูย้ มื ฯ แต่ทงั้ นี้ สิทธิในการกูย้ มื ยังจ�ำกัด
เฉพาะกับนักเรียน/นักศึกษาผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยเท่านัน้

๙๗

๙๘
๙๙

เป็นโครงการที่ทั้ง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนยกมาตรฐาน และลดความเหลื่อล�้ำทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียน ๓,๓๔๒ เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของจ�ำนวนโรงเรียนเป้าหมาย ๗,๔๒๔ แห่งทั่วประเทศ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในสถานศึกษา โดยผลงานในปี ๒๕๖๐ นักเรียนในโรงเรียน
๓๓๔๒ แห่ง ทีเ่ ข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เข้าถึงไอซีทแี ละสือ่ มัลติมเี ดียใน ๓๙,๘๒๙ ห้องเรียนอัจฉริยะ มีการพัฒนาคุณภาพครู ๓๖,๓๙๗ คน และสร้างเด็กเก่ง ๗๔๙,๓๔๙ คน โดยโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการประเมินผลสอบ PISA ในปี ๒๕๖๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๖๐). สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้น�ำ. สืบค้นจาก http://pracharathschool.go.th
อ้างอิงแหล่งเดิม สืบค้นจาก http://special.obec.go.th
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖.
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ลดงบประมาณด้านการศึกษาลงไปร้อยละ ๒.๑ เมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๙๑๐๐ โดยรัฐบาลได้จดั สรร
งบประมาณด้านการศึกษาเป็นเงิน ๕๓๖,๗๓๒ ล้านล้านบาทจากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ ของงบประมาณทั้งหมด หรือร้อยละ ๓.๓ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)๑๐๑ ถึงแม้ว่าเด็ก
และเยาวชนได้รบั การประกันการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของรัฐ โดยรัฐมีหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ยังพบว่า การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษามีข้อท้าทายในประเด็นดังต่อไปนี้
• การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอายุ ๓ - ๑๗ ปี ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ครบทุกคน๑๐๒ โดยเด็กและเยาวชนไทยอายุ ๑๕ ปี มีจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพียง ๘.๕ ปี๑๐๓ และมีแนวโน้ม
ออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับเมื่อส�ำเร็จระดับชั้นประถมศึกษา และออกจากระบบการศึกษามากที่สุดในช่วงระดับ
มัธยมศึกษา๑๐๔ ในขณะทีอ่ ตั ราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษายังต�ำ่ โดยมีเยาวชนเพียงครึง่ หนึง่ ของประเทศทีส่ ามารถเข้าถึง
การศึกษาขั้นสูงได้๑๐๕ ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งด�ำเนินการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้สอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาควรพิจารณาแผน
การปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศ โดยปฏิรูประบบบริหารบุคลากร การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนาครู
• ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา พบว่า ในส่วนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือความยากจน
และปัจจัยการเข้าถึงทางกายภาพในเชิงพืน้ ที่ ถึงแม้วา่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณ ๓๙,๒๓๔ ล้านล้านบาท
ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้กับนักเรียนเรียน
ทัว่ ประเทศจ�ำนวน ๗,๐๓๒,๑๓๑ คน และสนับสนุนเงินเพิม่ ให้กบั นักเรียนยากจนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็ตาม๑๐๖ แต่ยงั พบว่า เด็กกลุม่ ยากจน
ยังขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาตั้งแต่เริ่มแรกของระดับประถมและระดับที่สูงขึ้น๑๐๗ และประชากรในเขตเมืองจะ
มีโอกาสเข้าถึงสิทธิในการศึกษาดีกว่าประชากรนอกเขตเมือง และประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีโอกาสเข้าถึง

๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นเงิน ๕๕๒,๙๑๑.๖ ล้านล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านล้านบาท ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งการลงทุนด้านการศึกษาของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ ๔.๑ ต่อจ�ำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) จากสถิติการศึกษาของประเทศไทยปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตาราง ๖๗ หน้า ๑๐๗ และบทสรุปผู้บริหาร.
๑๐๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ . ตารางงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาจ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีงบประมาณ
๒๕๓๕-๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th
๑๐๒ จากระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียนต่อ
ประชากรในวัยเรียน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีประชากรในวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕ ของประชากรในวัยเรียนทั้งหมด แบ่งเป็นระดับ
ก่อนประถมศึกษา ร้อยละ ๗๔.๘ ระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ ๑๐๒.๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๙๖.๘ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๗๘.๖. ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th
๑๐๓ ตารางจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จ�ำนวนตามกลุ่มอายุและเพศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th
๑๐๔ หน้า ๑๘ สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ความจ�ำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอ�ำนาจในระบบการศึกษาไทย โดยส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา
๒๕๕๘ อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๕, ๘๙.๕๔, ๗๐.๕๒ และ ๖๑.๐๓ ตามล�ำดับ
เมื่อจ�ำแนกเป็นการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี อัตราการเข้าเรียนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๒ และ ๘๙.๖๕ ตามล�ำดับ.
๑๐๕ จากระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียนต่อ
ประชากรในวัยเรียน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า ประชากรในวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗. ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th
๑๐๖ แนวทางการด�ำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับ
ก่อนประถมและประถมศึกษา ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี และ๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี ตามล�ำดับ ระดับมัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี และ ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี ตาม
ล�ำดับ และระดับอาชีวศึกษาจะได้รับเงินขึ้นกับหลักสูตรที่เรียน ๕,๖๐๐ - ๑๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี โดยโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คนจะได้รับเงินเพิ่มอีก
คนละ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนไม่เกิน ๓๐๐ คนจะได้รับเงินอุดหนุนรายปีเพิ่มอีกจ�ำนวน ๑๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และนักเรียนยากจน
ในระดับชั้นประถม (ร้อยละ ๔๐ ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมด) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด) จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่ม
๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และ ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีตาม ล�ำดับ. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๖๐). โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนในพื้นที่
ต่าง ๆ. สืบค้นจาก http://special.obec.go.th/doc
๑๐๗ จากระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ รายงานว่า คนจนส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๖.๔ ได้รับการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษา
ร้อยละ ๑๒.๕ และร้อยละ ๖.๕ ได้รับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายตามล�ำดับและมีเพียงร้อยละ ๑.๓ ของคนจนที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และร้อยละ ๑๐ ไม่
เคยเข้าระบบโรงเรียนใด ๆ. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th
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บทที่
๔

สิทธิที่สูงกว่าประชากรภาคอื่น ๆ รองจากภาคกลางและภาคใต้ และประชากรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
เข้าถึงสิทธิน้อยกว่าประชากรภาคอื่น ๆ๑๐๘
• คุณภาพทางศึกษา พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (Ordinary National Educational
Test : O-NET) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ยังต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และคุณภาพการศึกษาขึ้นกับปัจจัยที่ตั้งและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนขนาดของโรงเรียน๑๐๙ ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดหาอุปกรณ์โครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีส่ ามารถด�ำเนินการจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Television - DLIT) ๑๑๐ และก�ำหนด
กรอบวงเงินพัฒนาครูประจ�ำการเพื่อจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) ๑๑๑ และน�ำรูปแบบ
การจัดการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering
and Mathematics Education) หรือ STEM Education มาเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกช่วงชั้น๑๑๒
• การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของกลุม่ เด็กเปราะบางซึง่ เป็นเด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กไร้รฐั รวมถึงเด็กทีอ่ ยูใ่ นสถาน
กักตัวของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ได้มขี อ้ กังวลเรือ่ งเด็กทีอ่ ยูใ่ นสถานกักตัวร่วม
กับผูใ้ หญ่จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ไปโรงเรียน และมีขอ้ เสนอแนะให้ประเทศไทยรับรองว่าเด็กไร้รฐั และเด็กไร้สญ
ั ชาติจะได้รบั
๑๑๓
สิทธิทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา

๑๐๘ จากระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ รายงานว่า จ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ และภูมิภาค
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เด็กและเยาวชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเมืองมีจำ� นวนปีการศึกษาเฉลีย่ ที่ ๙.๗ ปี สูงกว่าเด็กและเยาวชนทีอ่ าศัยอยูน่ อกเขตเมืองมีจำ� นวนปีการศึกษาเฉลีย่ ที่ ๗.๖ ปี และคนกรุงเทพฯ
มีจำ� นวนปีการศึกษาเฉลีย่ สูงสุดที่ ๑๑.๑ ปี รองจากคนภาคกลางและภาคใต้ซงึ่ มีจำ� นวนปีการศึกษาเฉลีย่ ๘.๙ ปี และ ๘.๕ ปีตามล�ำดับ และคนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำ� นวน
ปีการศึกษาเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ๗.๕ ปี. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ . สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th
๑๐๙ สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายงานว่า ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัง้ ประเทศ คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ๕๒.๙๘, ๔๖.๖๘, ๓๔.๕๙, ๔๐.๔๗ และ ๔๑.๒๒ ตามล�ำดับ ระดับชัน้ มัธยมปีที่ ๓ ทัง้ ประเทศ คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ๔๖.๓๖, ๔๙.๐๐, ๓๑.๘๐, ๒๙.๓๑ และ ๓๔.๙๙ ตามล�ำดับ ระดับชัน้ มัธยมปีที่ ๖ คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ๕๒.๒๙, ๓๕.๘๙, ๒๗.๗๖, ๒๔.๘๘ และ ๓๑.๖๒ ตามล�ำดับ โดยผลการทดสอบในทุกระดับชัน้ โรงเรียนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลีย่ สูงสุดทุกวิชาและสูงกว่าระดับ
คะแนนเฉลีย่ ของประเทศ ในขณะทีโ่ รงเรียนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ สุดทุกวิชา และต�ำ่ กว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศทุกวิชา และโรงเรียนขนาดเล็กจะมีคะแนน
ค่าเฉลีย่ ทีต่ ำ�่ กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีคา่ คะแนนเฉลีย่ O-NET สูงสุดของประเทศ ทัง้ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่
๓ ในขณะทีโ่ รงเรียนในสังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการเอกชน มีคะแนนเฉลีย่ เป็นอันดับรอง โรงเรียนในก�ำกับกระทรวงศึกษา (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) มีคะแนนเฉลีย่ O-NET สูงสุด
ชองประเทศในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการเอกชน มีคะแนนเฉลีย่ เป็นอันดับรอง และ
อันดับถัดไป และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักการศึกษาพิเศษมีคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบ O-NET ต�ำ่ ทีส่ ดุ ในทุกระดับชัน้ . สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (๒๕๖๐). สรุปผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙. สืบค้นจาก www/niets.or.th/th/catalog/view/470
๑๑๐ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล. (๒๕๖๐). หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔๒๗๙/๑๒๖๑ ลงวันที๑่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐เรือ่ ง อนุมตั จิ ดั สรรงบกลางรายการเงินส�ำรอง
จ่ายกรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพือ่ ใช้ในการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT). สืบค้นจาก www.dlthailand.com/hnangsux-rachkar-cak-sphth
๑๑๑ แจ้งข่าว! ส�ำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาครูหรือมีหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูประจ�ำการ แหล่งอ้างอิงเดิม
๑๑๒ คณะอนุกรรมการฝ่ายข้อมูล ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. (๒๕๖๐). รายการร้อยเรือ่ งเมืองไทย สถานีวทิ ยุกระจายเสียงรัฐสภา. สืบค้นจาก http://library2.parliament.go.th/
giventake/content_royrueng/2559/rr2559-oct1.pd
๑๑๓ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR/C/THA/2 25 April 2017 para
29-30, para 41-42. Retrieved from http://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx

106 | รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

• การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กหญิงและสตรี แม้ว่าประเทศไทยได้ประกันความเสมอภาคในการเข้าถึง
สิทธิทางการศึกษาระหว่างชายและหญิง แต่คณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CEDAW ยังคงมีขอ้ กังวลเกีย่ วกับโอกาสในการ
เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กหญิงและสตรี โดยมีขอ้ เสนอแนะให้รฐั บาลไทยสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางการ
ศึกษาของเด็กหญิงและสตรีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้าถึงศึกษาในระดับวิชาชีพ๑๑๔

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค

ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการประกันสิทธิทางการศึกษา และมีความพยายาม
อย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ บรรลุสทิ ธิทางการศึกษาโดยล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับข้อ ๑๓ ของกติกา ICESCR โดยรัฐบาล
ยังคงตระหนักถึงการมีอยูข่ องสิทธิทางการศึกษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งประเทศ แม้ว่าจะลดลงไปร้อยละ ๒.๑ เมื่อเทียบกับงบประมาณด้านการศึกษาในปี ๒๕๕๙ แต่รัฐบาลได้มีการด�ำเนิน
การให้เกิดความก้าวหน้าในสิทธิทางการศึกษาหลายประการเพื่อเอื้ออ�ำนวยการดังต่อไปนี้
• การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของรัฐ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาโดยจัด
ท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อด�ำเนิน
การตามหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะ
เรื่องการเข้าถึงสิทธิในการศึกษาของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำใน
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่มีการเก็บเงินค่าใช้จ่าย ตลอดจน
การริเริม่ ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาระดับขัน้ อุดมศึกษาบนพืน้ ฐานความสนใจและความสามารถโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ผ่านโครงการ Thai MOOC
• การลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ในมิติปัจจัยการเข้าถึงทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลได้สนับสนุนเงินเพิ่มให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และนักเรียนยากจน
การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ ไม่เพียงแต่นกั เรียน/นักศึกษาทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์เท่านั้น แต่เพิ่มโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาเยาวชนที่เรียนดีอีกด้วย และต้องการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลน หรือ
สาขาทีเ่ ป็นความต้องการเพือ่ พัฒนาประเทศ ได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาในขัน้ อุดมศึกษา หรือขัน้ วิชาชีพมากขึน้ ส�ำหรับมิติ
คุณภาพทางการศึกษา เพือ่ ให้มกี ารเข้าถึงสิทธิในการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีการร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา และการน�ำเทคโนโลยีทางไกลมาพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก /ขนาดกลาง โรงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและโรงเรียนทีข่ าดแคลนครู การใช้รปู แบบการจัดการสอนแบบบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ และการให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับภาครัฐ
๑๑๔ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand Committee
on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW/C/THA/CO/6-7 21 July 2017 para 34. Retrieved from http://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx
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บทที่
๔

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาสิทธิทางการศึกษาให้มีความพร้อม (availability) ในการเข้าถึง
(accessibility) มีความยืดหยุ่น (adaptability) และเป็นที่ยอมรับได้ (acceptability) แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรค
เชิงโครงสร้างเกี่ยวกับการเข้าถึงได้ (accessibility) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เปราะบางซึ่งยังไม่สามารถเข้าถึง
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับได้อย่างครบถ้วนและมีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ซึง่ ประกอบด้วย กลุม่ เด็กยากจน
กลุ่มเด็กในชนบท กลุ่มเด็กไร้สัญชาติ และกลุ่มเด็กในฐานะผู้ลี้ภัย รวมถึงกลุ่มเด็กที่ติดตามแรงงานข้ามชาติ

ข้อเสนอแนะ

๑. รัฐบาลควรเร่งด�ำเนินการปฏิรปู การศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล�้ำ โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมใน
แต่ละพืน้ ที่ การจัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมซึง่ เปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน องค์กรศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตลอดจนบริษัทเอกชน ให้เข้ามาร่วมจัดการเพื่อให้สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
โดยเป็นการเข้าถึงสิทธิที่มีความยืดหยุ่นและมีคุณภาพยอมรับได้
๒. รัฐบาลควรมีการประเมินผลส�ำเร็จของนโยบาย กฎหมาย มาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่ได้ด�ำเนินการไปในการ
อ�ำนวยให้สทิ ธิทางการศึกษาบรรลุผลโดยล�ำดับ อาทิ การสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยรัฐด�ำเนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑๕ ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรม และลดความยากจน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning - BBL) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การน�ำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television – DLTV) การเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยของโครงการ
ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน Echo English เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลควรเผยแพร่ความก้าวหน้า
ในการด�ำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อสร้างความตระหนักในการมีอยู่และการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

๔.๒ สิทธิในการท�ำงาน
ภาพรวม

กติกา ICESCR ประกันสิทธิในการท�ำงานไว้ในข้อบทที่ ๖-๘ ได้แก่ (๑) สิทธิในการท�ำงาน (๒) สิทธิในการได้รับ
เงื่อนไขการท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม และ (๓) สิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังได้เข้าร่วมก่อตัง้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตัง้ แต่ปี ๒๔๖๒ โดยปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในการท�ำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกเคารพ
และปฏิบัติตามสิทธิในการท�ำงานขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั้งหมด ๔ ประเด็น คือ (๑) เสรีภาพในการสมาคมและการรับรอง
ที่มีผลจริงส�ำหรับสิทธิในการต่อรอง (๒) การขจัดการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ (๓) การยกเลิกอย่างได้ผลต่อการใช้
แรงงานเด็ก และ (๔) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิในการประกอบอาชีพและแรงงาน
ปรากฏตามมาตรา ๓๐ ทีม่ ใิ ห้มกี ารเกณฑ์แรงงาน เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย๑๑๕ มาตรา ๔๐ ทีใ่ ห้
การรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการตรากฎหมายต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ๑๑๖ รวมถึงมาตรา
๔๒ ที่ระบุถึงเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น๑๑๗ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) จากประเทศต่าง ๆ
เพื่อด�ำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการท�ำงานให้ได้มาตรฐาน อาทิ การลดช่องว่างทางรายได้ในสังคม การขยาย
การเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล การประกันสังคม และค่าแรงขั้นต�่ำ โดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ หรืออุปสรรคทางภาษา
จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากรเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า
ผู้ที่อยู่ในก�ำลังแรงงานมีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๘.๒๘ ล้านคน เป็นผู้มีงานท�ำ ๓๗.๗๒ ล้านคน เมื่อเทียบกับแรงงานในช่วงเวลา
เดียวกันของปี ๒๕๕๙ พบว่า จ�ำนวนผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ๖.๐ หมื่นคน
ทั้งนี้ ข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) พบว่า ในจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งสิ้น ๓๗.๗ ล้านคน
เป็นแรงงานในระบบ ๑๖.๙ ล้านคน และเป็นผู้ท�ำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจาก
การท�ำงานหรือแรงงานนอกระบบจ�ำนวน ๒๐.๘ ล้านคน ซึ่งเป็นจ�ำนวนเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีงานท�ำ
จากการประมวลข้อมูลสถานการณ์สิทธิในการท�ำงานในประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ มีดังนี้
สิทธิของทุกคนที่จะมีโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ.
๑๙๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในการจ้างงานและอาชีพ และขจัดการเลือกปฏิบัติใด ๆ
ในการจ้างงานและอาชีพ๑๑๘ โดยเมือ่ ให้สตั ยาบันแล้ว รัฐบาลต้องคุม้ ครองบุคคลจากการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นการจ้างงานและอาชีพ
ใน ๔ ช่วง คือ
๑๑๕ มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ.
๑๑๖ มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ. การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคง
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ�ำเป็น หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา.
๑๑๗ มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด.
๑๑๘ การจ้างงานและอาชีพ หมายรวมถึง การฝึกอาชีพ การได้รับการจ้างจ้างงาน และการประกอบอาชีพ เงื่อนไขการจ้างงาน และสภาพการท�ำงาน.
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บทที่
๔

(๑) เมื่อเป็นคนหางาน รัฐต้องก�ำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
(๒) เมื่อต้องการได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน รัฐต้องจัดให้บุคคลที่ต้องการเหล่านี้มีสิทธิได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนหางาน หรือเป็นผู้ได้รับการจ้างงาน
แล้วก็ตาม
(๓) เมื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานและมีฐานะเป็นคนงานหรือลูกจ้างแล้ว รัฐต้องคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ให้มีสภาพ
การท�ำงานที่เท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
(๔) เมื่อเกษียณ รัฐต้องคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างให้เกษียณจากการท�ำงานโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยในกรณีนี้
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้เพิ่มมาตรา ๑๑๘/๑ ดังนี้
“การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือตามที่นายจ้างก�ำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง
ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
ในกรณีทมี่ ไิ ด้มกี ารตกลงหรือก�ำหนดการเกษียณอายุไว้หรือมีการตกลงหรือก�ำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี
ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบ
สามสิบวันนับแต่วนั แสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างทีเ่ กษียณอายุนนั้ ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึง่ ”
อย่างไรก็ดี อนุสัญญานี้ไม่ครอบคุลมถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกับคนงานข้ามชาติ เนื่องจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
ภายใต้อนุสัญญานี้ไม่รวมถึงเรื่องสัญชาติ
การท�ำงานและมีเงื่อนไขการท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม
ค่าจ้างขั้นต�่ำ
รัฐบาลได้มีประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก�ำหนด
อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ๓๐๕ บาท ๓๐๘ บาท และ ๓๑๐ บาท แตกต่างกันไปตามท้องที่ โดยให้มผี ลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป๑๑๙ และมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๘๗ วรรคสาม ก�ำหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่แตกต่าง
จากทีพ่ จิ ารณากําหนดในวรรคสอง เพือ่ ใช้สาํ หรับลูกจ้างกลุม่ นัน้ หรือประเภทนัน้ ในกิจการ งาน หรือสาขาอาชีพประเภทใด
เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ โดยค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนด เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานส�ำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท โดยปัจจุบันได้มีการประกาศอัตรา
ค่าจ้างให้แก่ผู้ที่มีทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน ๖๗ สาขาอาชีพ สูงสุดวันละ ๘๐๐ บาท และอยู่ระหว่างการพิจารณา
เพิ่มขึ้นอีก ๑๖ สาขาอาชีพ
อย่างไรก็ดี องค์กรด้านแรงงานได้มีข้อเรียกร้องเรื่องการก�ำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม โดยเรียกร้องให้ก�ำหนด
นิยามค่าจ้างขั้นต�่ำแรกเข้าที่มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอีก ๒ คน ตามหลักการของ ILO และ
ต้องมีอัตราเท่ากันทั้งประเทศ และให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าจ้างและพิจารณาปรับค่าจ้างทุกปี๑๒๐
สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ โดยมุง่ ปรับปรุงสภาพการท�ำงานและความเป็นอยูข่ องคนท�ำงานให้สอดคล้องกับ
๑๑๙ ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ ๘). สืบค้นจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/
2559/E/284/14.PDF
๑๒๐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก. (๒๕๖๐). “วันเมย์เดย์” ๑ พ.ค. สองขบวนแรงงานแยกตั้ง ๒ เวที. สืบค้นจาก www.komchadluek.net/news/regional/274329
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงแรงงานได้กำ� หนดให้การสงเสริม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการ ๘ วาระปฏิรูปแรงงาน โดยข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (กสร.) ระบุว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วง ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
เปรียบเทียบในห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ พบอัตราการประสบอันตรายจากการท�ำงานของลูกจ้าง
กรณีร้ายแรงเท่ากับ ๑.๓๙ ต่อ ๑,๐๐๐ ราย ลดลงร้อยละ ๗.๕๖ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ซึง่ ลดลงเกินกว่าเป้าหมายของ กสร. ทีต่ งั้ ไว้วา่ ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี๑๒๑ นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดให้มมี าตรการ
๓-๓-๒ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๘ วาระปฏิรูปแรงงาน โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองอันตรายที่เกิดขึ้น
จากการท�ำงานในแต่ละประเภทของสถานประกอบการตามช่วงระยะเวลาของปี๑๒๒
การก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครอง
สิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่ ถือเป็น
๒ ใน ๘ อนุสัญญาหลัก โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ
ส�ำหรับความคืบหน้าการด�ำเนินการเรื่องการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... นัน้ ได้ผา่ นการรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยร่างกฎหมายทัง้ สองฉบับอยูร่ ะหว่างการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาเห็น
ชอบหลักการต่อไป ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมายโดยคาดว่า
คณะกรรมาธิการวิสามัญในสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่างกฎหมายทั้งสองฉบับแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
๒๕๖๑ และเมือ่ มีความพร้อมทางด้านกฎหมายแล้ว จึงจะด�ำเนินการเกีย่ วกับการเสนอให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญา ILO ดังกล่าว
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานนอกระบบ
ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้มีงานท�ำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจาก
การท�ำงานสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำ๑๒๓ ซึง่ ผลการด�ำเนินการคุม้ ครองแรงงานนอกระบบในปีทผี่ า่ นมา รัฐบาล
ได้ด�ำเนินการเพื่อเพิ่มการคุ้มครองสิทธิของแรงงานนอกระบบ เช่น ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
ฝึกและส่งเสริมอาชีพตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมอื ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับแรงงานนอกระบบ๑๒๔
โดยในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการขยาย
ความคุ้มครองหลักประกันสังคม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างกฎหมายล�ำดับรอง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องบุคคลซึง่ อาจสมัครเข้าเป็นผูป้ ระกันตน พ.ศ. .... (๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. .... และ (๓) ร่างกฎ
กระทรวงก�ำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส�ำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
ซึ่งร่างกฎหมายทั้งสามฉบับมีสาระส�ำคัญเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ที่เป็นแรงงานนอกระบบ
อาทิ แรงงานไม่มีนายจ้าง พ่อค้าแม่ค้า คนขับแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อาชีพอิสระ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ใกล้เคียง
๑๒๑ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (๒๕๖๐). บทความเรื่องกระทรวงแรงงานเผยสถิติประสบอันตรายลดลงเกินเป้า ประจ�ำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ข่าวที่
๑๙๑/๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.labour.go.th/th%20/index.php?option=com_content&view=article&id=35315:2560-05-08-03-05-19&catid=1:2011-03-31-03-2426&Itemid=88
๑๒๒ ๑.กิจการทีม่ กี ารใช้ปน้ั จัน่ หรือเครน ๒.กิจการทีม่ กี ารใช้สารเคมี ๓.กิจการขนส่งทางบก ๔.กิจการทีม่ กี ารใช้แรงงานเด็ก ๕.กิจการเกีย่ วกับประมงและต่อเนือ่ ง ๖.กิจการทีม่ กี ารใช้เครือ่ งบด/
เครื่องตัดโลหะ ๗.กิจการที่มีการท�ำงานในที่อับอากาศ ๘.กิจการที่มีการท�ำงานในที่สูง ๙. กิจการก่อสร้าง และ ๑๐.การป้องกันและระงับอัคคีภัย.
๑๒๓ การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ.
๑๒๔ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS). (๒๕๖๐). ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ม.๔๐ เพิ่มอีก ๑.๕ ล้านคน. สืบค้นจาก http://news.thaipbs.or.th/
content/260202
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ผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ โดยเน้นสิทธิในการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยในเวลางาน๑๒๕ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัตโิ รคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. .... โดยแรงงานนอกระบบจะได้รบั ความคุม้ ครองเรือ่ งสุขอนามัย
ที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี
การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน บทบัญญัตบิ างประการไม่สอดคล้อง หรือ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และไม่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินการเพือ่ ให้คมุ้ ครองลูกจ้าง จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุง
เเก้ไขเพือ่ ยกระดับการคุม้ ครองลูกจ้างให้สงู ขึน้ ๑๒๖ คณะรัฐมนตรีจงึ ได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ อนุมตั หิ ลักการ
ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระส�ำคัญเป็นการเพิม่ เติมสิทธิของลูกจ้าง ก�ำหนดให้นายจ้าง
เสียดอกเบีย้ ร้อยละสิบห้าต่อปี กรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ก�ำหนดให้ลกู จ้างมีสทิ ธิลากิจธุระ
อันจ�ำเป็นโดยได้รบั ค่าจ้าง และก�ำหนดให้ลกู จ้างสามารถลาเพือ่ ตรวจครรภ์กอ่ นคลอดบุตร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั และเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินการคุม้ ครองลูกจ้าง และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ตามทีก่ ระทรวงแรงงานเสนอ
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ใน ๓ เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (๑) การก� ำ หนดอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ ส� ำ หรั บ ลู ก จ้ า งบางกลุ ่ ม
บางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงาน (๒) การเพิ่ม
บทบั ญ ญั ติ ก ารเกษี ย ณอายุ แ ละการจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง จากเดิ ม การเกษี ย ณอายุ ขึ้ น อยู ่ กั บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
สถานประกอบการ แต่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดการเกษียณอายุไว้ที่ ๖๐ ปี และ (๓) สถานประกอบการมีลูกจ้าง
ตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ต้องท�ำข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน๑๒๗ และประกาศให้ลูกจ้างทราบภายใน ๑๕ วัน โดยไม่ต้อง
ส่งข้อบังคับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ลดเวลาใน
การเริ่มธุรกิจ ซึ่งกรณีน้ีได้มีนักวิชาการด้านแรงงาน๑๒๘ ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องดังกล่าวไว้ว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการ
แก้ไขจากกฎหมายฉบับเดิม ที่ยังคงยกเว้นบังคับกับนายจ้างในกิจการราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมถึงมีกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตฉิ บับเก่าทีย่ กเว้นแก่นายจ้างในบางกิจการด้วยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้บงั คับ เช่น ครูโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ลูกจ้างที่ท�ำงานในองค์กรที่มิได้แสวงหาก�ำไรในทางเศรษฐกิจ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ลูกจ้างภาคเกษตรกรรม
ที่ไม่ได้ท�ำงานตลอดปี โดยในส่วนของเนื้อหาใหม่ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อสังเกต
๒ กรณี ได้แก่
(๑) กรณีการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภทเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครอง
แรงงาน นัน้ ยังไม่ครอบคลุมกลุม่ ลูกจ้างบางกลุม่ ทีม่ นี ายจ้างตามเงือ่ นไขของมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายข้างต้น เช่น ลูกจ้างในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ครูโรงเรียนเอกชน ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการบางประเภทจ้างงานนักศึกษาแบบเต็มเวลา
เหมือนพนักงานประจ�ำโดยไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการอื่นอีกด้วย

๑๒๕ ส�ำนักงานประกันสังคม. (๒๕๖๐). การขยายความคุ้มครองหลักประกันสังคมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4816
๑๒๖ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน). (๒๕๖๐). กฎหมายเพิ่มสิทธิลูกจ้าง. สืบค้นจาก www.nationtv.tv/main/content/social/378562708/
๑๒๗ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (๑) วันท�ำงาน เวลาท�ำงานปกติ และเวลาพัก (๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด (๓) หลักเกณฑ์การท�ำงานล่วงเวลาและการท�ำงานในวัน
หยุด (๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด (๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา (๖) วินัยและโทษทางวินัย (๗) การร้องทุกข์ (๘) การเลิก
จ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ.
๑๒๘ ประชาไท. (๒๕๖๐). นักวิจัยสิทธิแรงงาน ตั้ง ๒ ข้อสังเกต หลัง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขบังคับใช้. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2017/09/73126
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

(๒) กรณีที่สถานประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ไม่ต้องส่งข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานให้กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน นัน้ อาจท�ำให้เกิดปัญหาเรือ่ งระเบียบหรือข้อบังคับทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม เนือ่ งจาก
นายจ้างไม่ต้องส่งข้อบังคับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

จากการติดตามสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิในการท�ำงานในประเทศไทย ในปี ๒๕๖๐ ประกอบการ
พิจารณาบทบัญญัตติ ามกติกา ICESCR ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR กสม. เห็นว่า รัฐได้มคี วามก้าวหน้าในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิในการท�ำงาน
ในประเทศไทยเป็นล�ำดับ ดังนี้
(๑) ปรับปรุงกฎหมาย โดยได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ เพิม่ บทบัญญัติ
เกีย่ วกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างกรณีเกษียณอายุ เพือ่ คุม้ ครองลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ และเพือ่
ให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเพิ่มบทก�ำหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณี
เกษียณอายุ อันเป็นการด�ำเนินการคุม้ ครองบุคคลจากการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นการจ้างงานและอาชีพ ตามอนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่
๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘
(๒) มีการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เพิม่ ขึน้ ในบางท้องที่ และเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่แตกต่างสําหรับลูกจ้างบางกลุ่มได้
(๓) มีมาตรการอย่างต่อเนื่องในการดูแลจัดการสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยพบว่ามีอัตราการ
ประสบอันตรายจากการท�ำงานของลูกจ้าง กรณีร้ายแรงลดลง
(๔) รัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตเชิงสรุป
ต่อรายงานการปฏิบัติงานฉบับที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR และข้อเสนอแนะจากการประชุม
UPR รอบที่ ๒ โดยเฉพาะเรื่องการขยายความคุ้มครองหลักประกันสังคม ด้วยการเห็นชอบร่างกฎหมายล�ำดับรองที่
ออกตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ เพิม่ สิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตน มาตรา ๔๐ ทีเ่ ป็น
แรงงานนอกระบบ
(๕) มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อยกระดับการคุ้มครอง
สิทธิของลูกจ้างให้สงู ขึน้ และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั อาทิ การก�ำหนดให้ลกู จ้างมีสทิ ธิลากิจธุระอันจ�ำเป็นโดยได้
รับค่าจ้าง และก�ำหนดให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร
อย่างไรก็ดี แม้รฐั ได้มนี โยบาย/กฎหมาย/มาตรการหลายประการเพือ่ ช่วยส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ นแรงงานของ
แรงงานไทยให้มคี วามก้าวหน้าขึน้ แต่ยงั พบว่ามีปญ
ั หาและอุปสรรคบางประการทีอ่ าจท�ำให้การคุม้ ครองสิทธิในการท�ำงาน
ของแรงงานไทยยังเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิผลเท่าที่ควร ในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) ค่าจ้างขั้นต�่ำ
เนือ่ งจากมีขอ้ เรียกร้องเกีย่ วกับค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ว่า ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพและมีการเพิม่ ค่าจ้างไม่เท่ากันทัง้ ประเทศ
ท�ำให้คนท�ำงานไม่มีปัจจัยทางการเงินที่เพียงพอที่จะสร้างคุณค่าให้ชีวิต โดยอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำยังเป็นอัตราส�ำหรับลูกจ้าง
ที่ไม่มีฝีมือเมื่อแรกเข้าท�ำงาน เฉพาะลูกจ้างคนเดียวที่สมควรจะได้รับและสามารถด�ำรงชีพอยู่ได้ตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ณ เวลานัน้ ๆ๑๒๙ แต่ไม่ได้เป็นอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ แรกเข้าทีเ่ พียงพอต่อการเลีย้ งชีพของตนเองและครอบครัวอีก ๒ คน
ตามหลักการของ ILO
๑๒๙ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน. (๒๕๖๐). ก.แรงงาน แจงค่าจ้างขั้นต�่ำก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับแรงงานแรกเข้าท�ำงาน. สืบค้นจาก www.mol.go.th/
content/62771/1505013922
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บทที่
๔

(๒) การก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
เรื่องการมีเสรีภาพในการสมาคมและการรับรองที่มีผลจริงส�ำหรับสิทธิในการต่อรองเป็นหนึ่งในหลักการและ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการท�ำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทีก่ ำ� หนดให้ประเทศ
สมาชิกเคารพและปฏิบัติตาม โดยแม้ประเทศไทยจะรับว่าจะเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วม
เจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ แต่ยังพบว่า รัฐมีความล่าช้าในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับหลักการ
ของอนุสัญญา โดยหากพิจารณาประเทศที่ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ พบว่า มีเพียงประเทศไทยเท่านั้น
ที่ยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘๑๓๐ จึงถือว่ารัฐยังไม่มีความก้าวหน้าในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ เท่าที่ควร

(๓) กรณีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓.๑) เรื่องความครอบคลุมของกลุ่มลูกจ้างในการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของกลุ่มลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท
อาทิ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผูส้ งู อายุ ทีเ่ ป็นลูกจ้างทีม่ นี ายจ้างตามเงือ่ นไขของมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากนายจ้างไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายฉบับนี้
(๓.๒) การขาดการตรวจสอบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน แม้จะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
รายใหม่ แต่อาจเป็นช่องว่างที่ท�ำให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานของลูกจ้างได้
ข้อเสนอแนะ

๑. รัฐโดยคณะกรรมการค่าจ้างควรจัดให้มกี ารศึกษาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต�ำ่ ให้สอดคล้องกับหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายใต้บริบทของสังคมไทย อาทิ เรือ่ งการก�ำหนดอัตรา
ค่าจ้างเดียวกันทั่วประเทศ การก�ำหนดให้อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของลูกจ้างและครอบครัวอีก ๒ คน

๑๓๐ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน. (๒๕๖๐). การเป็นเป็นภาคีอนุสัญญา ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘. สืบค้นจาก https://aromfoundation.org
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

๒. รัฐควรพิจารณาเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างแท้จริง โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติควรเร่งการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังควรมีแผนการด�ำเนินงานภายหลังจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาโดยก�ำหนดกรอบเวลา
อย่างชัดเจน เพื่อให้สิทธิของแรงงานตามที่ได้รับรองในอนุสัญญาเกิดผลในทางปฏิบัติจริง
๓. รัฐควรตรวจสอบค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของกลุม่ เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีนายจ้างตามเงื่อนไขของมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หากพบว่ากลุ่ม
ลูกจ้างเหล่านั้นได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำซึ่งต�่ำกว่าที่คณะกรรมการค่าจ้างก�ำหนด รัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป นอกจากนี้ ยังควรก�ำหนดให้มีกลไกที่สนับสนุนให้มีการตรวจสอบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�ำงาน เพื่อป้องกันปัญหา
การละเมิดสิทธิแรงงานที่อาจเกิดขึ้น โดยค�ำนึงว่าจะไม่สร้างภาระให้ผู้ประกอบการเพิ่ม

๔.๓ สิทธิด้านสุขภาพ
ภาพรวม

ประเทศไทยเป็นภาคีกติกา ICESCR ซึง่ ก�ำหนดให้รฐั มีหน้าทีร่ บั รองสิทธิของทุกคนทีจ่ ะมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิต
ตามมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ และมีขั้นตอนในการด�ำเนินการเพื่อบรรลุผลในการท�ำให้สิทธิเป็นจริงอย่างสมบรูณ์ ๑๓๑
สิทธิด้านสุขภาพมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญได้แก่ ความมีอยู่ (availability) การเข้าถึงได้ (accessibility) การยอมรับได้
(acceptability) และคุณภาพ (quality) โดยรัฐมีหน้าที่ในการจัดการบริการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมตามระดับการพัฒนาประเทศและมีคณ
ุ ภาพการบริการทีด่ ี๑๓๒ ซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีก่ ำ� หนดให้รฐั ด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง และการให้
บริการสาธารณสุขจะต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้รัฐด�ำเนินการปฏิรูปด้าน
สาธารณสุขโดยปรับหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน ตลอดจนมีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม๑๓๓
ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีนโยบาย กฎหมาย มาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าทางสิทธิด้าน
สุขภาพในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ และการลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ
โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญตามที่ปรากฏในตาราง ๒

๑๓๑ ข้อ ๑๒ แห่งกติกา ICESCR.
๑๓๒ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). CESR General Comment No. 14 : The Rights to Higher Attainable Standard of
Health (Article 12) adopted at the 22nd Session of the Committee on Economic Social and Culture Rights, 11 August 2000 UN Doc. E/C.12/2000/4 para 4 ,
8, 9, 12 and 13. Retrieved from http://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx
๑๓๓ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติว่า รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สงู สุด (วรรคหนึง่ )
บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย (วรรคสอง) รัฐต้องพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (วรรคท้าย) และ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ (ช)(๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บัญญัติว่า ให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 115

บทที่
๔

ตาราง ๒ ประเด็นความก้าวหน้าทางสิทธิด้านสุขภาพ กับนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
ความก้าวหน้าทาง
สิทธิด้านสุขภาพ

นโยบาย กฎหมาย
มาตรการ และกลไกต่าง ๆ

การเข้าถึงสิทธิในการ • ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
รับบริการสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)๑๓๔
ของรัฐ
• พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๓๕
• พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๓๖
• การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข๑๓๗
• การจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
การพั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม ทรั พ ยากร
มนุษย์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้ น
การสร้างความเสมอภาคทางสังคม๑๓๘
• ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๓๙

รายละเอียด

เป็ น กระบวนการท� ำ ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ทางสิ ท ธิ ด ้ า น
สุขภาพ โดยด�ำเนินการการปฏิรปู ระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์และการเข้าถึงบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสะดวกทัดเทียมกันซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้
กรอบการด�ำเนินงานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จะท�ำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียม
กันทุกพื้นที่ เนื่องจากระบบสาธารณสุขไทยจะเป็นเอกภาพ
มีการบูรณการงานด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน รวมถึง
มีการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจด้านสุขภาพลงไปในทุก
ระดับพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ ในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่ และระดับจังหวัด๑๔๐

๑๓๔ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒)
ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐ.
๑๓๕ การปฏิรูปด้านสาธารณสุข เป็นหนึ่งในแผนงานและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศภายใต้หมวด ๑๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการตราพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.). (๒๕๖๐). พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐. สืบค้นจาก
www.senate.go.th/bill/bk_data/318-6.pdf
๑๓๖ พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดท�ำขึ้นโดยอาศัย หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๕ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรมพัฒนาที่ดิน. (๒๕๖๐). พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.ldd.go.th/www/files/81731.pdf
๑๓๗ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยด�ำเนินการปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามมาตรา ๒๕๗ ช (๔) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และจัดท�ำแผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.
๑๓๘ การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐.
๑๓๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบให้ด�ำเนินการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเมื่อเดือนเมษายน และพฤษภาคม ๒๕๖๐ และอยู่ในระหว่างสรุปและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร. (๒๕๖๐). การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย.สืบค้นจาก www.lawamendment.go.th
๑๔๐ หน้า๑๗-๒๐ สรุปผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.
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• ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ eHealth
(eHealth Strategy) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ได้นำ� ระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชือ่ มโยงข้อมูลผูป้ ว่ ยและ
สถานพยาบาล ความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์
๒๕๖๓)๑๔๑
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และพัฒนาหน่วยบริการ
สุขภาพ ส�ำหรับประชากรตามพื้นที่ห่างไกล เพื่อสนับสนุน
ให้สทิ ธิในการเข้าถึงบริการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตามนโยบาย
Thailand 4.0๑๔๒
• นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนใน กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายการจั ด ระบบสนั บ สนุ น
ระบบสุขภาพ
การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างในระบบสุขภาพที่ไม่จ�ำเป็น
การถ่ายโอนภารกิจในระบบสุขภาพที่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำโดย
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ไปยังบุคลากรกลุ่มไม่เป็นทางการ
เช่น อาสาสมัคร ผู้ดูแลสุขภาพ รวมทั้งบุคลากรภายนอก
สายสุขภาพ และจัดระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งโดยให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ๑๔๓
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดจาก
Health Coverage-UHC)๑๔๔ ระบบหลัก ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มี
กระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ประกันสุขภาพแห่งชาติ๑๔๕
• ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ ๑๔๗ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิกับกลุ่มเปราะบาง
แห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๔๖
(vulnerable) และหรื อ กลุ ่ ม ที่ ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง บริ ก าร
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกัน (underutilization) ผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๔๘
- ๒๕๖๔

๑๔๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๐). (ฉบับร่าง) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๕๙-๒๕๖๓). สืบค้น
จาก https://ict.moph.go.th
๑๔๒ ส�ำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (๒๕๖๐). สธ. พัฒนาทุนมนุษย์ e-Health ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓. สืบค้นจาก www.hfocus.org/
content/2017/07/14281
๑๔๓ ส�ำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (๒๕๖๐). ความต้องการ “ก�ำลังคนสุขภาพ” ของไทยในทศวรรษหน้า. สืบค้นจาก www.hfocus.org/content/2017/11/14840
๑๔๔ ในปี ๒๕๖๐ พบว่า งบประมาณด้านสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ ๖ ของงบประมาณทัง้ หมดของประเทศ หรือคิดเป็นเงินจ�ำนวน ๑๖๓,๑๕๒ ล้านบาท โดยคิดอัตราเหมาจ่ายเฉลีย่ ๓,๐๒๘.๙๔
บาทต่อหัวประชากรผูม้ สี ทิ ธิ ประชากรร้อยละ ๙๙.๙๑ ของประชากรทัง้ ประเทศได้ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเป็นผูม้ สี ทิ ธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ครูเอกชน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๑ ร้อยละ ๑๗.๔๘ ร้อยละ ๗.๓๗ ร้อยละ ๐.๙๔ และร้อยละ
๐.๑๒ ตามล�ำดับ และประชากรส่วนใหญ่กว่า ๔๘ ล้านคน สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๘๘ ของความครอบคลุมของประชากรทีม่ สี ทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ผลการด�ำเนินงาน. สืบค้นจาก www.nhso.go.th/
FrontEnd/page-about_result.aspx
๑๔๕ ในปี ๒๕๖๐ ประชากรส่วนใหญ่กว่า ๔๘ ล้านคน สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘
ของความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... และตารางแสดงเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม.
๑๔๗ รัฐบาลไทย. (๒๕๖๐). ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด. สืบค้นจาก www.thaigov.go.th/news/contents/details/4454
๑๔๘ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔). สืบค้นจาก www.nhso.go.th/frontend/
page-contentdetail.aspx?CatID=MTAzMg==
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• กลไกเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รจิ ต อาสา
ราชประชาสมาสัย และจิตอาสาประชารัฐ
ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
• แอพพลิเคชัน “Midfit” โดยกรมสุขภาพ
จิต กระทรวงสาธารณสุข

เป็นกลไกภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ หรือ
ระดับพืน้ ที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ท�ำให้กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการ (underutilization)
ได้เข้าถึงสิทธิในการเข้ารับบริการของรัฐได้ ๑๔๙
เนื่ อ งจากสภาพสั ง คมปั จ จุ บั น มี ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น โรคซึ ม เศร้ า
มากขึน้ โดยพบว่ามีผปู้ ว่ ยทัง้ สิน้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน และมีเพียง
ร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนดังกล่าวทีเ่ ข้าถึงการรักษา กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวให้ประชาชนเป็นช่องทางหนึง่ ในการเข้าถึงสิทธิในการ
รับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นการช่วยคัดกรอง
ในเบื้องต้น รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในการดูแล ๑๕๐
ภายใต้โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทกุ ที”่ (Universal
Coverage for Emergency Patients : UCEP) โดยกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และสถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในกรณีฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ ณ สถานพยาบาล
ใด ๆ โดยไม่มกี ารเก็บค่าใช้จา่ ยใน ๗๒ ชัว่ โมงแรก โดยมีศนู ย์
ประสานคุ้มครองสิทธิที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและมีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงฯ ๑๕๕

การเข้าถึงสิทธิการรับบริการในกรณีฉกุ เฉิน
และกรณีอุบัติเหตุ๑๕๑
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง
ก�ำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน ๑๕๒
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการ
ก� ำ หนดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น การ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ๑๕๓
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน การระดม
ทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
เยียวยาและการจัดให้มกี ารส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยัง
สถานพยาบาลอื่น ๑๕๔

๑๔๙ ประชาไทย. (๒๕๖๐). สปสช.หนุน จิตอาสาราชประชาสมาสัย กลไกสู่การดูแลสุขภาพประชาชน. สืบค้นจาก http://prachtai.com/journal/2017/09/73433
๑๕๐ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗. (๒๕๖๐). แพทย์เผยสถิติคนไทยป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” เพิ่มขึ้นทุกปี. สืบค้นจาก http://news.ch7.com/detail/241621
๑๕๑ โดยผลการด�ำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีจ�ำนวนผู้ป่วยขอใช้สิทธิ ๑๕,๒๔๓ ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ๖,๗๕๗ รายหรือประมาณร้อยละ
๔๔ ในจ�ำนวนนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓,๑๑๗ ราย ส่วนใหญ่เป็นการใช้สิทธิผ่านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. ส�ำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (๒๕๖๐). สธ.ให้
รพ.ช่วยประชาสัมพันธ์อาการวิกฤตฉุกเฉินเกณฑ์ UCEP. สืบค้นจาก www.hfocus.org/content/2017/11/14842
๑๕๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (๒๕๖๐). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก�ำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน. สืบค้นจาก www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER15/
DRAWER053/GENERAL/DATA0000/00000259.PDF
๑๕๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (๒๕๖๐). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต.
สืบค้นจาก www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER15/DRAWER053/GENERAL/DATA0000/00000261.PDF
๑๕๔ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีสว่ นร่วมใน
การเยียวยาแก่ผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน และการจัดให้มกี ารส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังสถานพยาบาลอืน่ . สืบค้นจาก www.niems.go.th/th/Upload/File/256005102139385248_xY4njG5pm7oWurUL.
pdf
๑๕๕ หน้า ๔๐ สรุปผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

ประเด็น
ความก้าวหน้าทาง
สิทธิด้านสุขภาพ

การลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ
ในการรับบริการด้าน
สุขภาพ

การเข้าถึงปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อสุขภาพ (health
determinants)

นโยบาย กฎหมาย
มาตรการ และกลไกต่าง ๆ

รายละเอียด

ได้วางแนวทางในการคืนสิทธิประโยชน์ในการรับบริการ
ระบบประกันสังคม
• ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกัน สาธารณสุขของรัฐให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ของ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้สิ้นสภาพ
ตน พ.ศ. .... ๑๕๖
ตามมาตรา ๔๑ (๔) และ(๕) จ�ำนวนประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ คน ๑๕๗
การจัดการระบบการบริการปฐมภูมิ๑๕๘ ระบบการบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความ
• ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการ เหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพ๑๕๙
ปฐมภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)
โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มเี อกภาพ
• ร่างพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ปฐมภูมแิ ละ และเข้มแข็ง โดยมียทุ ธศาสตร์เป็นกรอบการด�ำเนินงานด้าน
บริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ปฐมภูมิ และมีกฎหมายในการบริหารจัดการระบบการแพทย์
• ร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย ปฐมภูมิให้เกิดการท�ำงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ สร้างชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่าง
อ�ำเภอ พ.ศ. ....
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น๑๖๐
• พระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาด การประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว แสดงถึงความตั้งใจ
อาหารส� ำ หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก และ ของรัฐบาลในการปกป้องสุขภาพเด็กและทารก และประกัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖๑ การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับมารดาในการเลือก
อาหารแก่บุตรแรกเกิด ๑๖๒

รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนา การเข้าถึงสิทธิโดย
ล�ำดับ โดยประชากรเกือบทั้งหมดของประเทศสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพผ่านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(Universal Health Coverage - UHC) ตามสิทธิของตนเอง ซึ่งได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ และระบบประกันสังคม รวมถึงในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยไม่ต้องถูกซักถามอีกด้วย๑๖๔
ในปี ๒๕๖๐ พบว่า ผูม้ สี ทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน อาจได้รบั ผลกระทบจากการเข้าถึงการบริการ
เนื่องจากการถอนตัวของโรงพยาบาลเอกชนจ�ำนวน ๔ แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิและ
หน่วยรับส่งต่อระดับทุตยิ ภูมิ และอีก ๓ แห่งได้ขอถอนตัวออกจากหน่วยบริการรับส่งเช่นกัน ถึงแม้วา่ ส�ำนักงานหลักประกัน
๑๖๓

๑๕๖ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. .... เสนอโดยกระทรวงแรงงาน ให้ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนเพราะไม่น�ำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินประกันสังคมมีโอกาสกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้อีก.
๑๕๗ ส�ำนักงานประกันสังคม. (๒๕๖๐). ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... สืบค้นจาก www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4673
๑๕๘ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) รองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติ
การแพทย์ปฐมภูมิ พ.ศ. .... โดยได้จัดการรับฟังความคิดเห็น จ�ำนวน ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดท�ำร่างระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี รองรับการด�ำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ�ำเภอ.
๑๕๙ หน้า ๔๘-๔๙ ผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.
๑๖๐ รัฐบาลไทย. (๒๕๖๐). คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปฯ ด้านสาธารณสุขเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข เข้า ครม.ปลายธันวาคมนี้. สืบค้นจาก www.thaigov.
go.th/news/contents/details/6323
๑๖๑ ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). พระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง พ.ศ. ๒๕๖๐. สืบค้นจาก
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/072/1.PDF
๑๖๒ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (๒๕๖๐). พ.ร.บ.นมผง บังคับใช้ “๘ ก.ย.๖๐” ห้ามโฆษณา-ห้ามแจกตัวอย่าง-ห้ามให้ของขวัญ. สืบค้นจาก http://news.
thaipbs.or.th/content/265728
๑๖๓ จากผลการด�ำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พบว่า งบประมาณด้านสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ ๖ ของงบประมาณทัง้ หมดของประเทศ หรือคิดเป็นเงินจ�ำนวน
๑๖๓,๑๕๒ ล้านบาท โดยคิดอัตราเหมาจ่ายเฉลี่ย ๓,๐๒๘.๙๔ บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิ ประชากรร้อยละ ๙๙.๙๑ ของประชากรทั้งประเทศได้ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า โดยเป็นผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ครูเอกชน คิดเป็นร้อยละ
๗๓.๔๑ ร้อยละ ๑๗.๔๘ ร้อยละ ๗.๓๗ ร้อยละ ๐.๙๔ และร้อยละ ๐.๑๒ ตามล�ำดับ และประชากรส่วนใหญ่กว่า ๔๘ ล้านคน สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ ของความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.). (๒๕๖๐). ผลการด�ำเนินงาน. สืบค้นจาก www.nhso.go.th/FrontEnd/page-about_result.aspx
๑๖๔ หน้า ๑๘ แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
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บทที่
๔

สุขภาพแห่งชาติ จะได้ดำ� เนินการหาโรงพยาบาลมารองรับแล้วก็ตาม๑๖๕ รวมถึงผูม้ สี ทิ ธิในระบบประกันสังคมราว ๑๘๐,๐๐๐ คน
ก็อาจจะได้รับผลกระทบในการเข้าถึงการบริการเนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนอีก ๔ แห่งขอถอนตัวออกเช่นกัน๑๖๖
แม้ว่ารัฐบาลจะประกันสิทธิด้านสุขภาพให้กับประชากรทั้งประเทศ แต่ยังพบว่า มีประชากรส่วนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึง
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ๑๖๗ แต่ยังพบว่า มีข้อท้าทายในประเด็นสิทธิด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้
• ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐในมิติของการเข้าถึงทางเศรษฐกิจ
(economic accessibility) โดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบการจ่ายเงินแก่
ผูม้ สี ทิ ธิแบบเหมาจ่ายรายหัว ในขณะทีร่ ะบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นระบบการเบิกจ่ายแบบปลายเปิด
หรือจ่ายตามบริการ (fee-for-service) เนือ่ งจากกลไกการจ่ายเงินทีแ่ ตกต่างกันท�ำให้ผมู้ สี ทิ ธิตามระบบสวัสดิการข้าราชการ
มีกำ� ลังจ่ายมากกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม นอกจากนี้ กฎหมายยังก�ำหนดให้ผปู้ ระกันตน
ตามระบบประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจึงจะเกิดสิทธิ ในขณะที่ไม่พบกฎหมายในลักษณะเดียวกันในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ๑๖๘ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุ
น�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ รวมถึงอาจกลายเป็นการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งสถานะทางเศรษฐกิจได้
• การเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาพในกลุม่ เปราะบาง (vulnerable) และ/หรือกลุม่ ทีย่ งั เข้าไม่ถงึ บริการ (underutilization)
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR มีขอ้ กังวลเกีย่ วกับการเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาพของกลุม่ คนทีด่ อ้ ยโอกาสและกลุม่ คนชายขอบ
โดยเฉพาะผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ลี้ภัย๑๖๙ และคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW มีข้อกังวลเกี่ยวกับขีดจ�ำกัด
ในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของสตรีในกลุ่มเปราะบางที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มพื้นเมืองดั้งเดิมหรือกลุ่มคนไร้สัญชาติ ๑๗๐
ในประเด็นดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
ให้กลุ่มเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ และไม่มีหลักฐานทางทะเบียน และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ราษฎรจ�ำนวน ๕๕๒,๔๙๓ คน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๑๗๑ ส�ำหรับเด็กไม่ได้รบั การคืนสิทธิ ภาคประชาสังคมได้เรียก
ร้องให้รฐั บาลหาแนวทางในการท�ำให้เข้าถึงสิทธิโดยการท�ำประกันสุขภาพในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้๑๗๒ และกลุม่ คนทีเ่ ข้าไม่
ถึงบริการ เช่น กลุม่ ผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง ทัง้ นี้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ได้ใช้กลไกของเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาราชประชาสมาสัย
และจิตอาสาประชารัฐเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น๑๗๓
โดยมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอรัฐบาลโดยท�ำนโยบายสาธารณะที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการจัดระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเปราะบาง และ/หรือกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ ได้เข้าถึงสิทธิ
ในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐได้๑๗๔

๑๖๕ ประชาชาติธรุ กิจ. (๒๕๖๐). ผูป้ ว่ ยบัตรทองกว่า ๒.๕ แสนสะดุง้ ! รพ.เอกชน ๔ แห่งถอนตัว สปสช.ลัน่ อย่ากังวลจัด รพ.รองรับแล้ว. สืบค้นจาก http://prachachat.net/general/news-29084
๑๖๖ คมชัดลึก. (๒๕๖๐). การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. สืบค้นจาก www.komchadluek.net/news.edu-health/293611
๑๖๗ แต่พบว่า ประชากรร้อยละ ๐.๙๑ ของประชากรที่ได้ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังเป็นผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ และประชากรอีกร้อยละ ๐.๐๙ ของประชากร
ทั้งประเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไว้.
๑๖๘ ไทยพับลิก้า. (๒๕๖๐). คลังเตรียมจัดแพคเกจคุมเบิกค่ารักษา “ข้าราชการ” ดึงบริษัท https://thaipublica.org/2016/09/medical-welfare-officials-1/
๑๖๙ Para 29 United Nations Economic and Social Council E/C.12/THA/CO/1-2 19June 2015
๑๗๐ Para 32 Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW/C/THA/CO/6-7 21July 2017
๑๗๑ หน้า ๑๔ เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การเพิ่มกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเข้าสู่กองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ครั้งที่ ๓
จัดท�ำโดยมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
๑๗๒ www.chiangmainews.co.th/page/archives/565262
๑๗๓ สปสช.หนุน จิตอาสาราชประชาสมาสัย กลไกสู่การดูแลสุขภาพประชาชน สืบค้นจาก http://prachtai.com/journal/2017/09/73433
๑๗๔ กลุ่มคนที่ถูกลืม เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ สืบค้นจากแหล่ง www.thaihealth.or.th/content/35245-“กลุ่มคนที่ถูกลืม”%20เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ.html
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

• การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น คณะกรรมการประจ�ำ
กติกา ICESCR มีข้อกังวลเกี่ยวกับอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและการท�ำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งยังมีสัดส่วนสูง ในขณะที่
วัยรุน่ เข้าถึงการบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุไ์ ด้อย่างจ�ำกัด โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ประเทศไทยหามาตรการ
ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น รวมถึงประกันการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ๑๗๕
์ อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ด�ำเนินการตาม
แผนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
เป้าหมายลดอัตราการคลอดของวัยรุน่ อายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ให้ไม่เกิน ๐.๕ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ๑,๐๐๐ คน และ
วัยรุน่ อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ให้ไม่เกิน ๒๕ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๙๑๗๖ โดยในปี ๒๕๖๐ กลุม่
วัยรุน่ สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุไ์ ด้ ซึง่ เป็นสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยวัยรุ่นสามารถเข้ารับบริการคุมก�ำเนิดกึ่งถาวรโดยปราศจากค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ๑๗๗
• การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการรั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและปั ญ หาทุ พ โภชนาการในสถานที่ กั ก ขั ง และเรื อ นจ� ำ
คณะกรรมการกติกา ICESCR มีข้อกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้ลี้ภัย และผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ในประเด็น
ดังกล่าว๑๗๘ ซึ่งคณะกรรมการกติกา ICCPR ได้มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่กักขังและ
เรือนจ�ำให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ่ ขัง (United Nations Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners - Nelson Mandela Rules)๑๗๙ ทั้งนี้ มีเพียงกว่าร้อยละ ๘๐ และ
ร้อยละ ๒.๓ ของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคมตามล�ำดับ แต่
กว่าร้อยละ ๑๕ ของผูต้ อ้ งขังยังไม่ได้อยูใ่ นระบบประกันสุขภาพใด ๆ๑๘๐ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบงาน
บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรือนจ�ำในพื้นที่กรมราชทัณฑ์ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ๑๘๑ และมียุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้ครอบคลุมกลุม่ ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำโดยมีระบบ
การดูแลสุขภาพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ๑๘๒ โดยมีเรือนจ�ำจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวอย่างการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
ของระบบการดูแลสุขภาพและการแก้ไขปัญหาวัณโรคในเรือนจ�ำซึ่งจะน�ำไปเป็นรูปแบบส�ำหรับเรือนจ�ำทั่วประเทศได้๑๘๓
• การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพของกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ และไวรัสตับ
อักเสบ คณะกรรมการกติกา ICESCR ได้มีข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และไวรัสตับอักเสบที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยน�ำแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการ
แก้ปญ
ั หา๑๘๔ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี และซิฟลิ สิ จากมารดาสูล่ กู
๑๗๕ Para 30 United Nations Economic and Social Council E/C.12/THA/CO/1-2 19June 20
๑๗๖ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ บทสรุปผู้บริหาร
หน้า ๑-๓ สืบค้นจาก http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/actionplan_tp/พรบ_ยุทธศาสตร์.pdf
๑๗๗ สืบค้นจากแหล่ง www.komchadluek.net/news/edu-health/298765
๑๗๘ Para 28 United Nations Economic and Social Council E/C.12/THA/CO/1-2 19June 2015
๑๗๙ Para 29 and 33 International Covenant on Civil and Political Rights CCPR/C/THA/CO/2 25 April 2017
๑๘๐ https://prachatai.com/journal/2017/07/72416
๑๘๑ นโยบายการจัดบริการสุขภาพส�ำหรับผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สืบค้นจาก www.correct.go.th/meds/index/Download/pattaya59/
นโยบายการจัดบริการสุขภาพส�ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำตามมติคณะรัฐมนตรี.pdf
๑๘๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สืบค้นจาก www.hfocus.org/content/2017/08/14464
๑๘๓ สืบค้นจาก www.hfocus.org/content/2017/08/14464
๑๘๔ Para 32 United Nations Economic and Social Council E/C.12/THA/CO/1-2 19June 2015
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บทที่
๔

เหลือต�ำ่ กว่าร้อยละ ๒ เนือ่ งจากกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีสามารถเข้าถึงการรับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้๑๘๕
ในส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด
ให้ผู้เสพยาสามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจ�ำนวน ๙๙๗ แห่งทั่วประเทศ โดยถือว่าการติดยาเสพติดเป็น
ปัญหาทางสุขภาพ๑๘๖ และในปี ๒๕๖๐ มีข้อมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ไม่ได้จ�ำกัดเพียงการรักษาพยาบาล
ผูเ้ สพยาในสถานพยาบาลเท่านัน้ แต่ยงั เน้นบทบาทของชุมชนในการมีสว่ นร่วม โดยมีพนื้ ทีต่ ำ� บลท่าฉนวน อ�ำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัยเป็นตัวอย่างผลการปฏิบัติงานที่ดี (best practice)๑๘๗
• ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (health determinants) การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพมิได้จ�ำกัดเพียงการเข้าถึงสิทธิ
ในการรับการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ซึ่งหลายกรณีเชื่อมโยงไปยังสิทธิในอาหาร
ได้แก่ การใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช มาตรการและสภาพแวดล้อมที่เป็นกิจกรรมการโฆษณาอาหารที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยเฉพาะสารอาหารทดแทนนมแม่ โดยในปี ๒๕๖๐ สิทธิด้านสุขภาพเกิดความถดถอยในมิติของปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ เนื่องจากพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ต่อทะเบียน
ใบอนุญาตให้สามารถใช้สารเคมีพาราควอต๑๘๘ ต่อไปอีก ๖ ปี๑๘๙ ซึ่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้มี
ข้อมติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีจ�ำกัดศัตรูพืช และข้อมติเกี่ยวกับการพัฒนากลไก
และกระบวนการทีส่ ามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร
ที่เป็นอาหาร๑๙๐ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ท�ำการขับเคลื่อนข้อมติดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
นักวิชาการ และภาคประชาสังคมอย่างต่อเนือ่ ง มีการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมสารเคมีเกษตร พ.ศ. .... เพือ่ เสนอให้
แยกการควบคุมวัตถุอนั ตรายประเภทสารเคมีการเกษตรออกจากวัตถุอนั ตรายทัว่ ไป และแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
ปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐
เสนอรัฐบาลให้ยกเลิกการใช้พาราควอตเพราะมีขอ้ มูลเชิงวิชาการยืนยันว่า สารเคมีกลุม่ นีท้ ำ� ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะท�ำหนังสือคัดค้านการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สารพาราควอตไปยัง
กรมวิชาการการเกษตร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เป็นผู้ต่ออายุสาร
ดังกล่าว๑๙๑
การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค

สถานการณ์สิทธิด้านสุขภาพโดยภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
ในการประกันสิทธิในสุขภาพ และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด�ำเนินการเพื่อบรรลุมาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้
(the highest attainable standard of health) ในการจัดบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน และข้อ ๑๒ ของกติกา ICESCR โดยในปี ๒๕๖๐ รัฐได้มีการด�ำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าในสิทธิด้านสุขภาพ
หลายประการเพื่อเอื้ออ�ำนวยการ ดังต่อไปนี้
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

www.hfocus.org/content//2017/01/3243
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด สืบค้นจาก www.thanyarak.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=1895&Itemid=126
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
กลุม่ สารเคมีพาราควอต จัดเป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสารเคมีกลุม่ ดังกล่าวจะต้องมีการขอขึน้ ทะเบียน
วัตถุอันตราย มีใบอนุญาตและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะน�ำเข้าได้ มีสถานที่เก็บรักษาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและประกาศกระทรวง และต้องยื่นแจ้งก่อนน�ำเข้า
รวมถึงใบอนุญาตมีอายุ และมีเงื่อนไขก�ำกับการอนุญาต
๑๘๙ www.prachachat.net/economy/news-74034
๑๙๐ ข้อมติสมัชชาสุขภาพ เป็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Health Public Policy) โดยเป็นผลจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเกิดขึ้นตาม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๙๑ www.nationalhealth.or.th/node/2304
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• การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข
เพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าสิทธิดา้ นสุขภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๕ การจัดระบบสุขภาพทีเ่ น้นระบบบริการปฐมภูมิ
โดยมีนโยบายให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในระบบบริการปฐมภูมิ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โดยจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพมาใช้พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการ การวางแผนบุคลากรด้านสุขภาพ การมี
มาตรการเข้าถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (health determinants) เพื่อปกป้องสุขภาพเด็กและทารกผ่านพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประชาชนจะได้
เข้าถึงสิทธิทางข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อเกิดทางเลือกที่เหมาะสมอันน�ำไปสู่สิทธิในอาหาร
• การประกันสิทธิในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของรัฐ ให้กับประชากรกว่าร้อยละ ๙๙ ของประชากร
ทั้งหมดของประเทศ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UHC) ตามสิทธิของตนเอง
ซึง่ ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ รวมถึง
ได้ประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐในกรณีฉกุ เฉินและกรณีอบุ ตั เิ หตุภายใน ๗๒ ชัว่ โมงแรกทีไ่ ม่มกี ารเก็บค่าใช้จา่ ย
กับผู้ป่วย โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วม
ระบบ Emergency Claim Online : EMCO) และเรียกเก็บเงินคืนจากกองทุนตามสิทธิของผู้ป่วยในภายหลัง รวมถึง
กลุ่มผู้ป่วยด้านจิตเวช กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการต่าง ๆ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ประเทศไทยจะมีการพัฒนาสิทธิดา้ นสุขภาพอย่างมีความเพียงพอกับความต้องการ (availability)
เป็นทีย่ อมรับได้ (acceptability) และมีคณ
ุ ภาพ (quality) โดยล�ำดับแล้วก็ตาม แต่พบปัญหาและอุปสรรคในเชิงโครงสร้าง
คือ การเข้าถึงได้ (acceptability) โดยมีมิติความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงได้เชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสาร และ
การไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะกับกลุม่ คนเปราะบาง กลุม่ คนชายขอบ และกลุม่ คนทีย่ งั เข้าไม่ถงึ บริการ แม้วา่ รัฐจะมีนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดความก้าวหน้าข้างต้น แต่ยงั มีในบางประเด็นและในบางพืน้ ทีท่ รี่ ฐั จ�ำเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มี เช่น การเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ผ่านระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การสาธารณสุขในสถานกักขังและเรือนจ�ำโดยพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ และการให้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐ การใช้สารเคมีป้องกันและจ�ำกัดศัตรูพืชซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ

กสม. มีขอ้ เสนอแนะให้รฐั บาลด�ำเนินการปฏิรปู ด้านสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ดังนี้
• ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเร่งด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. …. และการให้คณะกรรมการปฏิรปู ด้านสาธารณสุข
พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ เกีย่ วกับการออกกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการก�ำหนดรายการในชุด
สิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ
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บทที่
๔

• ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โดยเร่งด�ำเนินการออกพระราชบัญญัติการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข
พ.ศ. .... การออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรองรับการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ�ำเภอ โดย
พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ในการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นกลุ่ม (cluster) และให้บริการประชาชน
ตามพืน้ ที่ เพือ่ ประชาชนจะได้เข้าถึงสิทธิในการรับบริการทีด่ ขี นึ้ ก�ำลังคนด้านสุขภาพ โดยสนับสนุนบุคลากรในท้องถิน่ ให้ได้
ศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และการบริหารจัดการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอ�ำเภอ และกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
• การบริหารจัดการปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ โดยหามาตรการจ�ำกัดการตลาดและการโฆษณาสินค้าเฉพาะและ
บริการเพื่อคุ้มครองสุขภาพและอนามัย เช่น การตลาดและการโฆษณาอาหารทดแทนนมแม่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ ตามข้อสังเกตทั่วไป (General Comment) ฉบับที่ ๒๔ ของคณะกรรมการ
ประจ�ำกติกา ICESCR ว่าด้วยพันธกรณีของรัฐภายใต้กติกา ICESCR ในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจ และสนับสนุน
การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยทบทวนการอนุญาตให้ใช้สารเคมีปอ้ งกันและจ�ำกัดศัตรูพชื
เช่น กลุ่มพาราควอต กลุ่มคลอร์ไพริฟอส และกลุ่มไกลโฟเซต เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ด้านสุขภาพในมิติปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
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บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

บทที่
๔
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๕

บทที่ ๕
การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคล ๖ กลุม
่

บทที่ ๕ การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคล ๖ กลุ่ม
การประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของกลุม
่ บุคคลในส่วนนีจ
้ ะพิจารณามิติ
สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๖ กลุม
่ ซึง
่ มีลก
ั ษณะของประเด็นร่วม (cross-cutting issues)
อยู่ในหลักตัวชี้วัด (indicators) ตามสิ่งที่รัฐต้องเคารพ ให้การคุ้มครอง และด�ำเนินการ
ให้เกิดขึ้นตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้กติกา ICCPR อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CPED
และหลักเกณฑ์ (benchmarks) ตามสิง
่ ฐ
ั พึงเคารพ ให้การคุม
้ ครอง และด�ำเนินการให้
่ ทีร
เกิดขึ้นตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้กติกา ICESCR โดยเน้นความส�ำคัญหรือความต้องการ
เฉพาะของบุคคลแต่ละกลุ่มเทียบเคียงในสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่
ประเทศไทยเป็นภาคี และมีมิติเฉพาะที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ได้แก่ อนุสัญญา
CRC ซึง
่ เกีย
่ วข้องกับกลุม
่ เด็ก อนุสญ
ั ญา CEDAW ซึง
่ เกีย
่ วข้องกับกลุม
่ สตรี อนุสญ
ั ญา
CRPD ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนพิ การ อนุสัญญา CERD ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์
ชนพื้นเมือง คนไร้รฐ
ั ไร้สญ
ั ชาติ และประชากรข้ามชาติ ในขณะทีม
่ ส
ี ถานการณ์ขอ
้ เท็จจริง
ของประชากรอีก ๒ กลุ่ม ที่มีกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นประเด็นร่วมของ
ประชาคมโลกและสอดคล้องกับบริบทในประเทศไทย คือ กลุม
่ ผูส
้ ง
ู อายุ และกลุม
่ วิถท
ี างเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ

การประเมินสถานการณ์ในมิติของกลุ่มบุคคลเป็นความพยายามในการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อค้นหาปัญหา
อุปสรรค และจัดท�ำข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงมาตรการและการบริหารจัดการด้านสิทธิของบุคคล
แต่ละกลุ่มให้เป็นจริง รวมถึงการก�ำหนดมาตรการเสริม (affirmative actions) เพื่อช่วยให้บุคคลกลุ่มนั้น ๆ เข้าถึง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้ในสถานการณ์ หรือข้อจ�ำกัดทีเ่ ป็นอยู่ ณ ปัจจุบนั และ/หรือหลีกเลีย่ ง บรรเทา หรือลดการกระท�ำทีท่ ำ� ให้เกิด
การเลือกปฏิบัติแบบซ�้ำซ้อน (multiple discrimination) และค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของอัตลักษณ์ที่ทับซ้อน
และเชื่อมโยงกัน (intersectionality) ซึ่งเกิดขึ้นทั้งจากลักษณะที่ติดตัวมาจากชีวภาพ หรือการถือก�ำเนิด และลักษณะที่
ติดตามมาจากการสร้างการรับรู้ หรือการให้ความหมายเชิงคุณค่าทางสังคม และวัฒนธรรม โดยหลักการนี้ได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๒๗ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
ในปี ๒๕๖๐ กสม. ประมวลภาพรวม พร้อมประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และมีข้อเสนอแนะด้านสิทธิ
ของบุคคลใน ๖ กลุ่มหลัก ดังนี้
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บทที่ ๕ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของบุคคล ๖ กลุ่ม

๕.๑ สิทธิเด็ก
ภาพรวม

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีประชากรเด็ก (อายุ ๐ - ๑๗ ปี) จ�ำนวน ๑๓,๗๓๐,๙๒๗ คน๑๙๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และอนุสญ
ั ญา CRC ได้ให้การรับรองสิทธิของเด็ก โดยทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CRC มี
ข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์เด็กในประเทศไทยในเรือ่ งต่าง ๆ อาทิ ภาวะทุพโภชนาการ การไม่มกี ฎหมายก�ำกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง
การคุม้ ครองเด็กเคลือ่ นย้ายและเด็กทีเ่ ป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐาน การป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บในเด็ก
และการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความก้าวหน้าของงานสิทธิเด็ก
เป็นต้น๑๙๓ ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีการด�ำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็กหลายประการ ดังนี้
๑. โครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด๑๙๔
สืบเนื่องจากปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ขยายเวลาให้ผู้ที่มีก�ำหนดคลอดหรือเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามโครงการ โดยก�ำหนดให้ลงทะเบียนได้
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏจ�ำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ๑๘๓,๓๔๘ คน โดยที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์มากที่สุด รองลงมาคือภาคใต้ และภาคเหนือ ในด้านของ
อาชีพพบว่า ร้อยละ ๖๖.๒๗ ของผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เป็นผู้ว่างงาน รองลงมาคือ เกษตรกรและรับจ้าง ตามล�ำดับ๑๙๕
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๙๖
รัฐบาลได้แก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าว โดยก�ำหนดเพิ่มอัตราโทษส�ำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงาน
เด็กให้เพิม่ สูงขึน้ การจ้างแรงงานเด็กตามกฎหมายดังกล่าวเป็นกรณีการจ้างแรงงานเท่านัน้ ไม่ได้หมายรวมถึงการทีพ่ อ่ แม่
ผูป้ กครองให้เด็กท�ำงานในครอบครัว หรือช่วยงานในกิจการ การเพิม่ อัตราโทษส�ำหรับความผิดเกีย่ วกับการใช้แรงงานเด็ก
ตามกฎหมายฉบับนี้มี ๓ กรณี ดังนี้

บทที่
๕

๑๙๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๑๙๓ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ หน้า ๑๙๐ – ๑๙๓
๑๙๔ โครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพ รวมทั้งเป็นมาตรการจูงใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กเข้ารับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ
๑๙๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ “ผลการด�ำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐” https://dbms.dcy.go.th/csg-infomation/index.
php?year=2560
๑๙๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก

๑. การจ้างแรงงานเด็กอายุตำ�่ กว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดเข้าท�ำงาน
๒. การให้ลูกจ้างเด็กท�ำงานอันตราย
๓. การให้ลูกจ้างเด็กท�ำงานในสถานที่ห้ามท�ำ

อัตราโทษ

ปรับตั้งแต่ ๔ แสน ถึง ๘ แสนบาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือ
จ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

นอกจากนี้ กรณีทนี่ ายจ้างให้ลกู จ้างเด็กท�ำงานอันตรายหรือสถานทีท่ หี่ า้ มท�ำจนเป็นเหตุให้ลกู จ้างเด็กได้รบั อันตราย
แก่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตาย นายจ้างจะได้รบั โทษเพิม่ มากขึน้ คือ ปรับตัง้ แต่ ๘ แสนบาท ถึง ๒ ล้านบาท ต่อลูกจ้าง
๑ คน หรือจ�ำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๙๗
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับเดิม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยบัญญัติให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับต�ำบลหรือเทศบาล และเพิ่มอ�ำนาจ
หน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก
อย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของรัฐองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

๔. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารส� ำ หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๙๘
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริมให้ทารกและเด็กเล็กได้รบั นมแม่อย่างเหมาะสม โดยควบคุมการส่งเสริมการตลาด และ
๑๙๗ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘ พระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด
หกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพระราชบัญญัตฯิ ได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก (คสตท.) โดยมีอำ� นาจหน้าที่
ในการ:
- ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารก อาหารส�ำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�ำหรับทารก
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารก อาหารส�ำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�ำหรับทารก
- ให้ค�ำแนะน�ำหรือความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
- ให้คำ� แนะน�ำหรือความเห็นแก่รฐั มนตรีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารก อาหารส�ำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�ำหรับทารก เพีอ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
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ของบุคคล ๖ กลุ่ม

การโฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์กลุม่ อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก หรือผลิตภัณฑ์นมผงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้เด็กทุกคนได้กนิ นมแม่อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา มีการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กลุม่ อาหารส�ำหรับทารกและ
เด็กเล็ก หรือผลิตภัณฑ์นมผงอย่างแพร่หลาย ซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลีย้ งเด็กด้วยนมแม่ รวมถึงเพือ่ ให้การควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ให้เป็นกฎหมายตามมติของการประชุมสมัชชา
อนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ (WHA 63.23)

นอกจากนี้ ยังมีรา่ งกฎหมายและนโยบายทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ ได้แก่ ๑) ร่างยุทธศาสตร์คมุ้ ครองเด็กแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ๒) ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ ๓) ร่างกฎกระทรวง
ก�ำหนดประเภทของสถานศึกษาและการด�ำเนินการของสถานศึกษาในการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๖๐ ยังมีสถานการณ์เด็กที่น่ากังวลหลายประการดังนี้
๑. สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้ำ และอุบัติเหตุทางถนน
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจมน�้ำ และอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๖๐ พบว่า มีจ�ำนวนการเสียชีวิตจากการจมน�้ำ
ของเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี จ�ำนวน ๖๙๗ ราย ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีจ�ำนวน ๘๑๗ ราย๑๙๙ โดยช่วงปิดเทอม
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พบว่า มีจ�ำนวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน�้ำจ�ำนวน ๑๒๗ ราย ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๕๙ มีจ�ำนวน ๑๙๗ ราย๒๐๐ ข้อมูลการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่าในปี ๒๕๖๐ มีเด็กเสียชีวิต
จากอุบตั เิ หตุบนท้องถนนจ�ำนวน ๑,๓๓๓ ราย ลดลงเมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๙ ทีม่ จี ำ� นวน ๑,๙๓๒ ราย โดยสาเหตุการเสียชีวติ
จากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กส่วนใหญ่มาจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด โดยในปี ๒๕๕๙ มีเด็กเสียชีวิต
จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์จ�ำนวน ๙๑๒ ราย และในปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓๕๒ ราย๒๐๑

๑๙๙ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๒๐๐ วอยซ์ ทีวี “เผยปิดเทอมใหญ่ปีนี้มีเด็กจมน�้ำเสียชีวิตถึง ๑๒๗ ราย”https://news.voicetv.co.th/thailand/490201.html
๒๐๑ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 131

บทที่
๕

๒. สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในปี ๒๕๖๐ ปรากฏสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจเป็นวงกว้างเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
หลายกรณี ได้แก่ กรณีการค้าประเวณีในจังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน ทีม่ เี ด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๘ ปี ค้าบริการทางเพศ
และมีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง กรณีการ
จับกุมผู้ต้องหาในคดีค้าประเวณีเด็กในพื้นที่ อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผู้ต้องหาท�ำหน้าที่ในการ
จัดหาเด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า ๑๘ ปี เพือ่ ให้บริการทางเพศ
โดยเปิดร้านนวดแผนโบราณบังหน้า ๒๐๒ และกรณี
การจับกุมผู้ต้องหาในคดีค้าประเวณีเด็กในพื้นอ�ำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ กรณีนี้ พบว่า เด็กหญิง
ที่ค้าประเวณีมีอายุเพียง ๑๓-๑๕ ปี โดยมีเด็กหญิง
อายุ ๑๕ ปี ท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดหา๒๐๓
๓. สถานการณ์เด็กกับสื่อออนไลน์
ข้อมูลจากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระบุว่า เด็กไทยช่วงอายุ ๐ - ๑๖ ปี๒๐๔ ใช้เวลาในการเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line
มากเป็นอันดับ ๑ โดยมีจำ� นวนชัว่ โมงการใช้อนิ เทอร์เน็ต โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ ๓ ชัว่ โมง ๔๒ นาทีตอ่ วัน รองลงมาเป็นการดูโทรทัศน์
ดูภาพยนตร์ ฟังเพลงทางออนไลน์ (เฉลี่ย ๓ ชั่วโมงต่อวัน) เล่นเกมออนไลน์ (เฉลี่ย ๒ ชั่วโมง ๔๘ นาทีต่อวัน) และอ่าน
หนังสือออนไลน์ (เฉลี่ย ๒ ชั่วโมงต่อวัน)
นอกจากนี้ ผลการส� ำ รวจเรื่ อ ง “สื่ อ สั ง คมออนไลน์ กั บ อนาคตเด็ ก และเยาวชนไทย” ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ระบุว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ๔ อันดับแรก ได้แก่ สื่อออนไลน์ที่มีความรุนแรง ร้อยละ
๘๑.๐๔ สื่อออนไลน์ประเภทการพนัน ร้อยละ ๗๗.๕๓ สื่อออนไลน์ประเภทฆาตกรรม ร้อยละ ๖๘.๐๔ และสื่อออนไลน์
ประเภทสือ่ ลามกอนาจาร เช่น รูปภาพ วีดโี อ ร้อยละ ๖๕.๕๙ ตามล�ำดับ โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุวา่ ไม่เคยเข้าไปชม
และในกลุ่มที่เคยเข้าไปชมส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าอยากรู้ อยากเห็นมากที่สุด นอกนั้นเป็นเหตุผลอื่น อาทิ มีคนโพสต์ใน
อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ ต้องการรับรู้เหตุการณ์/ข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมเห็นในสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพื่อน
ชักชวน๒๐๕
ในมิตกิ ารแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสือ่ ลามกอนาจาร ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ระบุว่า มีสื่อลามกอนาจารและการแสวงหาก�ำไรจากเด็ก
บนระบบอินเตอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ มากเป็นประวัตกิ ารณ์ โดยมีการอัพโหลดข้อมูลทาง “เน็ตมืด (Dark Nets)” ทีต่ รวจจับได้ยาก
และถ้าตรวจพบกฎหมายก็ทำ� ได้เพียงปิดเว็บไซต์ ไม่สามารถเอาผิดผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังได้ ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีจ�ำนวนอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๕๐ แต่ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๘ ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
ล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ ๖๗
อย่างไรก็ดี รัฐได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็ก
และเยาวชน (TICAC) โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร่วมกับส�ำนักงานสอบสวนกลาง สหรัฐอเมริกา (FBI) และส�ำนักงาน
สืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) โดยคดีที่พบและสอบสวนโดย TICAC มีจ�ำนวน ๒๕ คดี เป็นคดีการใช้เด็กเพื่อผลิต
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕

ผู้จัดการออนไลน์ “รวบเจ้าของร้านนวด “มิสมาสสาจ” เปิดนวดแผนไทยแฝงค้ากาม” เข้าถึงได้จาก www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000079011
กรุงเทพธุรกิจ “จับแม่เล้าวัย ๑๕ ลวงดญ. ๑๔ ปี ค้ากามโคราชครั้งละ ๑,๒๐๐ บ.” เข้าถึงได้จาก www.bangkokbiznews.com/news/detail/756201
เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา (Gen Z)
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .“สือ่ สังคมออนไลน์ กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย” เข้าถึงได้จาก http://nidapoll.nida.ac.th/file_upload/poll/document/20170331025107.pdf
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สือ่ ลามก ๑๘ คดี คดีการแสวงประโยชน์ทางเพศในเด็ก ๔ คดี และคดีคา้ มนุษย์ ๓ คดี นอกจากนี้ ยังได้จดั ตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือ
เด็ก (ACT) ๓ ศูนย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต เพื่อเป็นที่พักและช่วยเหลือดูแลเด็กที่ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ
หรือถูกละเมิดอย่างครอบคลุม และ ACT ได้ร่วมกับ TICAC ในการหาตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษตามกฎหมายด้วย๒๐๖
๔. สถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายและเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
สถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายและเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ในปี ๒๕๖๐ ยังคงประสบกับปัญหาใน
ประเด็นที่ไม่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา๒๐๗ โดยเด็กเคลื่อนย้ายและเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานยังคงประสบ
กับข้อจ�ำกัดต่าง ๆ อาทิ การขาดเอกสารพิสูจน์ตัวตน (ใบเกิด) การก�ำหนดสถานะทางบุคคล การเข้าถึงการศึกษา และการ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข จากสถิติล่าสุดถึงปี ๒๕๕๙ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ามีคนต่างด้าว
ชาวเมียนมา กัมพูชา และลาว เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๑,๐๖๗,๔๑๐ คน ในจ�ำนวนนี้
เป็นผู้ติดตามซึ่งอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี จ�ำนวน ๒๒,๘๐๗ คน ซึ่งมีความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแรงงานเด็กใน
กิจการต่าง ๆ๒๐๘ นอกจากนี้ ยังมีจ�ำนวนผู้ติดตามทีอ่ ายุน้อยกว่า ๑๘ ปี และเด็กข้ามชาติทลี่ ักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้อย่างแน่ชัด โดยเด็กข้ามชาติในกลุ่มนี้นอกจาก
จะประสบกับข้อจ�ำกัดข้างต้นแล้ว ยังเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการแสวงประโยชน์
ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การค้ามนุษย์ ขบวนการยาเสพติด เป็นต้น

บทที่
๕

ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อให้สามารถท�ำการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ และ
เป็นการสร้างความมัน่ คงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในช่วงแรกของการประกาศใช้กฎหมายฉบับ
ดังกล่าว ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเดินทางออกจากไปจากประเทศไทยเป็น
จ�ำนวนมาก ทั้งนี้ มีข้อกังวลจากหลายฝ่ายว่าการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวโดยทันทีอาจส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาในการประกาศใช้กฎหมายออกไปอีก ๑๘๐ วัน เพือ่ ให้แรงงานต่างด้าว และ
นายจ้างด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๒๐๖ เบนาร์นวิ ส์. “ประเทศไทย: สือ่ ลามกเด็กออนไลน์เพิม่ สูงขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์ ยูเอ็นโอดีซกี ล่าว” เข้าถึงได้จาก www.benarnews.org/thai/news/TH-sexual-abuse-10182017182946.html
๒๐๗ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
๒๐๘ เบนาร์นิวส์.“นักสิทธิแรงงานผลักดันการศึกษาให้เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงได้จาก : www.benarnews.org/thai/news/TH-children-education-06162017164034.html
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จากการด�ำเนินนโยบาย มาตรการ ตลอด
จนการแก้ไขกฎหมายของรัฐในปี ๒๕๖๐ ถือเป็น
สถานการณ์เชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่า รัฐให้ความ
ส�ำคัญและพยายามด�ำเนินการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการส่ง
เสริมและคุม้ ครองสิทธิเด็ก ซึง่ สอดคล้องกับข้อห่วง
กังวลของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CRC
และยังมีมาตรการในการด�ำเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมี
สถานการณ์ที่น่าห่วงกังวล ดังนี้
๑. การลดอัตราการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บของเด็ก แม้ว่าตัวเลขการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการจมน�้ำ
และอุบตั เิ หตุทางท้องถนนของเด็กในปี ๒๕๖๐ จะลดลงเมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๙ แต่ตวั เลขความสูญเสียยังคงอยูใ่ นอัตราทีส่ งู
และไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒. แนวโน้มในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีของเด็ก ทั้งในมิติด้านอายุ ซึ่งพบว่ามีเด็กอายุเพียง ๑๓
ปี เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และมิติของการท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดหาของเด็ก
๓. การเฝ้าระวังปัญหาสื่อลามกเด็ก จากข้อมูลที่ระบุว่า มีสื่อลามกอนาจารและการแสวงหาก�ำไรจากเด็กบนระบบ
อินเตอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ และในประเทศไทยมีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๖๗ นัน้ เป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ
เพราะนอกจากปัญหาสื่อลามกเด็กจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแสวงหาประโยชน์จากเด็กแล้ว ยังอาจก่อให้เกิด
ปัญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิ ปัญหาอาชญากรรม การข่มขืน การกระท�ำอนาจารเด็ก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
พฤติกรรมเลียนแบบ เป็นต้น
๔. การขาดฐานข้อมูลเด็กข้ามชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย ทีค่ รอบคลุมทัง้ ในส่วนของกลุม่ ทีเ่ ข้ามาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้เด็กข้ามชาติบางส่วนอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยปราศจากการระบุตัวตน
ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๕. การคุม้ ครองเด็กทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตามแรงงานข้ามชาติ ซึง่ อาจจะได้รบั ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชก�ำหนดการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
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ข้อเสนอแนะ

ด้านการลดอัตราการเสียชีวติ ของเด็กจากการจมน�ำ้ และอุบตั เิ หตุทางถนน รัฐควรส่งเสริมมาตรการในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้กับเด็กในทุกระดับ อาทิ การสอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน�้ำ การสอน
ให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง๒๐๙ การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางถนน๒๑๐ เป็นต้น
ด้านการคุม้ ครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รัฐพึงให้ความส�ำคัญในการคุม้ ครองเด็กทีต่ กเป็นเหยือ่
ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และมีมาตรการฟื้นฟูเด็กกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม
ด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กจากสื่อออนไลน์ รัฐควรศึกษาแนวทางที่เหมาะสมหรือแบบอย่างที่ดีในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กผ่านสือ่ ออนไลน์ ตลอดจนการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านการคุม้ ครองเด็กข้ามชาติ รัฐควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลเด็กข้ามชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย
เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลในมิติของจ�ำนวนที่แท้จริง พื้นที่ที่อาศัยอยู่ ผู้ที่ให้การปกครองดูแลและปัญหาที่พบ ซึ่งจะช่วย
ให้ทราบถึงสภาพของปัญหา และน�ำไปสู่การแก้ไข

๕.๒ สิทธิสตรี
ภาพรวม

การส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ แสดงข้อมูลสถิติ ปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทยว่า
ประชากรทั่วราชอาณาจักร มีจ�ำนวน ๖๗,๒๒๘,๕๖๒ คน จ�ำแนกเป็นบุรุษ ๓๒,๘๓๒,๖๘๗ คน สตรี ๓๔,๓๙๕,๘๗๕ คน
และจากการส�ำรวจประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป พบว่า สตรีมีการศึกษา ๓๑,๔๖๖,๓๒๗ คน ไม่มีการศึกษา ๖๕๗,๖๔๘ คน
โดยเป็นสตรีที่สามารถอ่านออกและเขียนได้ ภาษาไทย ๓๐,๖๓๖,๐๗๐ คน ภาษาอื่น ๆ ๓๐,๖๓๖,๐๗๐ คน นอกจากนี้
ผลส�ำรวจประชากรอายุ ๑๓ ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส กลุม่ อายุ และเพศ พบว่า มีเด็กหญิงช่วงอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี
ที่เคยสมรส ๘,๑๒๔ คน โดยในที่นี้เป็นหม้าย ๓๒๔ คน แยกกันอยู่ ๒๘๗ คน๒๑๑

บทที่
๕

๒๐๙ นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “แถลงข่าว รณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้ำ “ปิดล็อค...เด็กจมน�้ำตามต้องเท่ากับศูนย์””
๒๑๐ นิตยา ภัทรธรรม ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ”
๒๑๑ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ. รายงานการส�ำรวจการเปลีย่ นแปลงของประชากร ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ [จัดท�ำ : ทุก ๑๐ ปี]. จาก http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-1-16.html.
สืบค้นเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
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ปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW ได้มีข้อสังเกตสรุปรวม (Concluding Observation)๒๑๒
ต่อรายงานของประเทศไทยในการอนุวัติอนุสัญญา CEDAW ฉบับที่ ๖ – ๗ (ฉบับรวม) (ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓) ซึ่งรัฐได้
เสนอต่อคณะกรรมการฯ เมื่อปี ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการฯ ได้แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้านับตั้งแต่การพิจารณา
รายงานของประทศไทยเมื่อปี ๒๕๔๙ ในด้านนิติบัญญัติ จากการด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายภายในประเทศเพื่อ
ให้สอดคล้องตามพันธกรณีทรี่ ฐั จะต้องปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาฯ อาทิ พระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติค�ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ.
๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๑๓ และ แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘๒๑๔ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ วิธีการ
ขังหรือจ�ำคุก และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์๒๑๕
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงใยและมีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ ในประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) กรอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย (๒) การเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยา (๓) กลไกระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
(๔) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๕) มาตรการพิเศษชั่วคราว (๖) เจตคติแบบเก่าและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย
(๗) ความรุนแรงต่อสตรี (๘) สตรีและสันติภาพและความมัน่ คง (๙) การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
(๑๐) การมีสว่ นร่วมในการด้านการเมืองและกิจการสาธารณะ (๑๑) สตรีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน (๑๒) สัญชาติ (๑๓) การศึกษา
(๑๔) การจ้างงาน (๑๕) สุขภาพ (๑๖) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม (๑๗) สตรีในชนบท (๑๘) สตรีที่ถูกคุมขัง
(๑๙) มิตทิ างเพศสภาวะเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนและการลดภัยพิบตั ิ และ (๒๐) การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว๒๑๖

๒๑๒ 2017. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of
Thailand* (CEDAW/C/THA/CO/6-7).
๒๑๓ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และมาตรา ๒๗๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
๒๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๑๕ ปิยะลักษณ์ ทัฬหิกรณ์. การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการด�ำเนินคดีอาญา. จาก www.gotoknow.org/posts/490773. ค้นเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
๒๑๖ 2017. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding Observations on the combined sixth and seventh periodic reports of
Thailand (CEDAW/C/THA/CO/6-7).
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บทที่ ๕ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของบุคคล ๖ กลุ่ม

คณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงใยอย่างยิง่ ในประเด็นการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี๒๑๗
โดยระบุว่า ไทยเป็นประเทศต้นทางหรือประเทศต้นก�ำเนิด ประเทศปลายทาง และเป็นประเทศทางผ่านส�ำหรับการ
ค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสตรีและเด็กหญิงเพือ่ แสวงหาประโยชน์ในลักษณะการค้าประเวณี/ขายบริการทางเพศ และ
การบังคับใช้แรงงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้แสดงความกังวลอย่างยิง่ ในประเด็นสตรีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน๒๑๘
โดยระบุว่า เนื่องจากต้องกลายเป็นเป้าหมายในการถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี และเผชิญกับความรุนแรงและการถูกคุกคาม
จากการท�ำงานเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติท่ีคุ้มครองสิทธิของสตรีหลายประการ อาทิ
บัญญัติให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง๒๑๙ บุรุษและสตรี
มีสิทธิเท่าเทียมกัน การห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างบนพื้นฐานแห่งเพศ ๒๒๐ การให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของสตรีในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร๒๒๑ และยังบัญญัตใิ ห้รฐั ก�ำหนดแนวนโยบายเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่สตรี
ให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม๒๒๒
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๐ รัฐยังได้ก�ำกับหน่วยงานในระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ดำ� เนินการตามแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีท่ ำ� งาน ซึง่ เป็นแนวปฏิบตั ิ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘๒๒๓ เนื่องจาก กสม. มีข้อสังเกตว่า ยังพบปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท�ำงานเกิดขึ้นอยู่ในองค์กรท้องถิ่น๒๒๔
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี ได้ระบุสภาพ
ปัญหาที่ส�ำคัญของสตรีในประเทศไทยที่ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) การค้าสตรีและเด็ก (๒) การกระท�ำรุนแรงต่อสตรี
ในครอบครัวและการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน (๓) ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม๒๒๕ ซึ่งรัฐได้ด�ำเนินการด้านการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และพัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและ
กระบวนการยุติธรรมแก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว๒๒๖

บทที่
๕

๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

ข้อ ๒๔ หน้า ๗ (CEDAW/C/THA/CO/6-7)
ข้อ ๓๐ หน้า ๙ (CEDAW/C/THA/CO/6-7)
มาตรา ๔
มาตรา ๒๗
มาตรา ๔๘
มาตรา ๗๑
เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ดังนี้ (๑) เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�ำงาน และ
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ และ (๒) มอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท�ำงานไปด�ำเนินการตามความเหมาะสม
๒๒๔ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว๐๕๓๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
๒๒๕ ๒๕๕๖. กระทรวงยุติธรรม. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑). หน้า ๗๒ – ๗๔.
๒๒๖ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม ๐๕๐๓/๕๙๐๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลผลการด�ำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓.
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อย่างไรก็ตาม รัฐได้ระบุปัญหา อุปสรรคที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวของประเทศไทย ดังนี้ (๑) เรื่องทัศนคติของคนในสังคมที่ปลูกฝังความเชื่อระบบชายเป็นใหญ่ (๒) บุคลากรโดย
เฉพาะเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวยังขาดทักษะความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการ
ท�ำงาน มีจ�ำนวนไม่เพียงพอ ขาดความมั่นคงในอาชีพ (๓) สถานที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น ไม่มีสถานที่ส�ำหรับรองรับ
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง รวมถึงผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ถูกค�ำสั่งมาตรการคุ้มครองทางกฎหมาย
(๔) ระบบการประสานงานส่งต่อยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความเชื่อมโยง (๕) งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอส�ำหรับงาน
ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน๒๒๗
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๐ รัฐได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่ง
ได้ระบุวตั ถุประสงค์ของแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวว่า เพือ่ พัฒนานโยบาย มาตรการและกลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างสตรีและบุรษุ ในหน่วยงานภาครัฐ และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๒๒๘
การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา CEDAW มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติหรือยอมรับที่จะปฏิบัติตามหรือมีมาตรการใด ๆ ทั้งทาง
ด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร และด้านตุลาการ ที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี๒๒๙ (discrimination against women)
ในทุกรูปแบบ เพือ่ ให้บรรลุถงึ ความเสมอภาคทีแ่ ท้จริงระหว่างสตรีและบุรษุ โดยตกลงทีจ่ ะบรรจุหลักการของความเสมอภาค
ระหว่างสตรีและบุรุษไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติตนหรือในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ๒๓๐ ซึ่งประเทศไทย
ในฐานะรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา CEDAW ได้บรรจุหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ โดยบัญญัติว่า บุรุษและสตรีมีสิทธิเท่าเทียมกัน
นอกจากรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศยังมีกฎหมายส�ำคัญซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างหลักประกัน
แห่งความเท่าเทียมระหว่างสตรีและบุรษุ รวมถึงสร้างมาตรการคุม้ ครองผูถ้ กู เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ
ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ๒๓๑ คือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีประเด็นที่น่าห่วงใยอย่างยิ่ง (CEDAW/C/THA/CO/6-7, para. 8) เนื่องจาก
ยินยอมให้มกี ารยกเว้นให้ไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในมาตรา ๑๗ วรรคสอง ในกรณีการด�ำเนิน
การเพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการมีข้อยกเว้นดังกล่าวขัดกับ
หลักการที่ว่า การเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพโดยปราศจากความแตกต่าง
ไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศ๒๓๒
ปี ๒๕๖๐ รัฐได้นำ� มาตรการเชิงบริหารมาใช้กบั องค์กรท้องถิน่ เพือ่ ป้องกันการคุกคามทางเพศในทีท่ ำ� งานซึง่ เป็นการ
เลือกปฏิบัติทางเพศรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงแนวปฏิบัติหรือแนวทางอย่างกว้าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น มาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาด้วย ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติจึงยากที่มาตรการดังกล่าวจะสามารถคุ้มครองผู้ที่ถูกละเมิดหรือถูกคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ กสม. มีข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงานไว้ว่า กรณีมีการตั้ง
๒๒๗ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. เรื่องเดิม. หน้า ๗.
๒๒๘ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก.
๒๒๙ หมายถึง การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ�ำกัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือความประสงค์ที่จะท�ำลายหรือท�ำให้เสื่อมเสียการยอมรับการได้อุปโภคหรือใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่
ค�ำนึงถึงสถานภาพด้านสมรส บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคของบุรษุ และสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมพลเมือง หรือด้านอืน่ ๆ.
(CEDAW ข้อ ๑).
๒๓๐ CEDAW ข้อ ๒ (ก).
๒๓๑ หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘.
๒๓๒ CEDAW Preamble.
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คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบวินยั ในเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดทางเพศ ควรทีห่ น่วยงาน
จะต้องค�ำนึงถึงสัดส่วนของสตรีและบุรษุ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ เนือ่ งจากหากองค์ประกอบของคณะกรรมการ
เป็นบุรุษทั้งหมด อาจท�ำให้กระบวนการสอบสวนขาดมุมมองด้านสตรีที่เข้าใจถึงสถานภาพและแนวคิดของสตรีที่เป็นการ
ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ควรจะให้มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเข้าเป็นองค์คณะด้วย๒๓๓

ภาพรวมสถานการณ์ สิ ท ธิ ส ตรี พบว่ า
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างยิ่งในด้านการ
ศึกษาของสตรี โดยสตรีทไี่ ด้รบั การศึกษามีสดั ส่วนที่
สูงมากเมื่อเทียบกับสตรีที่ไม่ได้รับการศึกษา โดยมี
สตรีทไี่ ด้รบั การศึกษาสูงถึงร้อยละ ๙๗.๙๕ อย่างไร
ก็ตาม ประเทศไทยยังมีเด็กหญิงที่แต่งงานก่อนวัย
อั น ควรโดยบางส่ ว นต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์
การหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ซึง่ การแต่งงานก่อนวัย
อันควรของเด็กถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐานและจะส่งผลกระทบต่อชีวติ ของเด็กหญิง
ในทุก ๆ ด้าน๒๓๔ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นการตัดโอกาส
ทางการศึกษาของเด็กหญิงน�ำไปสู่การขาดความ
สามารถในทางเศรษฐกิจซึ่งเมื่อเด็กหญิงเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จึงต้องตกอยู่ภายใต้การครอบง�ำของสามีในที่สุด นอกจากนั้น
เด็กหญิงที่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยยังเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร หากตั้งท้องในขณะที่ร่างกาย
ไม่พร้อม ทัง้ นี้ ประเทศไทยก�ำหนดอายุขนั้ ต�ำ่ ทีจ่ ะจดทะเบียนสมรสได้ไว้ที่ ๑๗ ปีบริบรู ณ์เท่ากันทัง้ หญิงและชายโดยบุพการี
หรือผู้ปกครองให้ความยินยอม
๒๓๓ รายงานผลการพิจารณา ที่ ๕๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีข้าราชการทหารหญิงถูกผู้บังคับบัญชาล่วงละเมิดทางเพศ.
๒๓๔ United Nations Girls’ Education Initiative. วันเด็กหญิงสากล แถลงการณ์ร่วมขององค์การสหประชาชาติผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเอเชียใต้
(EAP/SA UNGEI) ยุติการแต่งงานในเด็ก.
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ความรุนแรงต่อสตรี๒๓๕ (violence against women) เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี
และท�ำให้ประโยชน์ที่สตรีจะได้รับจากสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น ต้องถูกท�ำลายหรือลดน้อยลง๒๓๖ อันเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญ
ของการน�ำไปสูก่ ารครอบง�ำและการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีโดยบุรษุ ซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการขัดขวางความก้าวหน้า
ของสตรี ทัง้ นี้ ในปี ๒๕๖๐ ข้อมูลจากฐานข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และความรุนแรงในครอบครัว แสดงให้เห็นว่า สตรี
ยังคงเป็นผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงมากกว่าบุรุษ โดยคิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๘๓ (สตรีจ�ำนวน ๓๑๒ > บุรุษจ�ำนวน ๕๙ ราย)
ในขณะเดียวกัน บุรษุ ก็เป็นผูก้ ระท�ำความรุนแรงมากกว่าสตรี คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๙๗ (บุรษุ จ�ำนวน ๓๒๙ > สตรีจำ� นวน ๔๒ ราย)๒๓๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีท่ รี่ ฐั จะต้องด�ำเนินมาตรการทุกวิถที างทัง้ ทางกฎหมาย ทางการ
บริหาร รวมไปถึงทางด้านตุลาการ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการขจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในทุกรูปแบบ
ข้อเสนอแนะ

๑) รัฐควรให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการใด ๆ เพื่อขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรี
ในทุก ๆ ระดับ และทุก ๆ รูปแบบของการศึกษา๒๓๘ โดยอาจบรรจุหลักสูตร/บทเรียนทีเ่ กีย่ วกับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ไว้ในทุกระดับการศึกษา
๒) รัฐควรพิจารณาให้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
มีสภาพในลักษณะบังคับ มีบทลงโทษทีช่ ดั เจน โดยในการตัง้ คณะกรรมการสอบวินยั ในเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการละเมิด
ทางเพศ ควรที่หน่วยงานจะต้องค�ำนึงถึงสัดส่วนของสตรีและบุรุษเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
๓) ขอให้รฐั ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดอายุขนั้ ต�ำ่ ทีจ่ ะจดทะเบียนสมรสทัง้ หญิงและชายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล คือ อายุขั้นต�่ำที่สุดของการแต่งงานควรอยู่ที่ ๑๘ ปี (CEDAW/C/THA/CO/6-7, para. 49)

๕.๓ สิทธิด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาพรวม

การประเมินสถานการณ์สิทธิด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศไทย เชื่อมโยงพัฒนาการและ
การเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย โดยครอบคลุมอัตลักษณ์ร่วมของ
กลุ่มหญิงรักหญิง (Lesbian) ชายรักชาย (Gay) บุคคลที่รักทั้งสองเพศ (Bisexual) และบุคคลข้ามเพศ ซึ่งมีอัตลักษณ์ของ
เพศวิถีหรือการแสดงออกทางเพศตรงกันข้ามกับอัตลักษณ์ของเพศโดยก�ำเนิด (Transgender/Transsexual) และกลุ่ม
บุคคลที่มีภาวะเพศก�ำเนิดทั้ง ๒ เพศ (Intersex) ตลอดจนบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบเลื่อนไหล (Queer)
“สิทธิด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ” เกี่ยวข้องกับหลักการใน ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ข้อบทและ
หลักการส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการ
ตีความหมาย และการเชือ่ มโยงของข้อบทในประเด็นทีม่ คี วามโน้มเอียง หรือเกีย่ วข้องทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศทีน่ ำ� เสนอ
ในหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นความโน้มเอียงทางเพศ และ
อัตลักษณ์ทางเพศ (The Yogyakarta Principles)๒๓๙ ซึง่ เน้นหลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ และการไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็น
ความรุนแรง หรือการละเมิดสิทธิดา้ นวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศเป็นส�ำคัญ๒๔๐ และการตอบตกลงรับข้อเสนอแนะ (accept) หรือ
๒๓๕ หมายถึง การกระท�ำใด ๆ ที่เป็นความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้เกิดการท�ำร้ายทางร่างกาย ทางเพศหรือทางจิตใจ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการ
ขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว. (องค์การสหประชาชาติ. ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี. ๒๕๓๖).
๒๓๖ ๒๕๔๖. มูลนิธิผู้หญิง. ทศวรรษการประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนากับความรุนแรงต่อสตรี. หน้า ๓๓
๒๓๗ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม ๐๕๐๓/๕๙๐๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลผลการด�ำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓. หน้า ๒.
๒๓๘ CEDAW ข้อ ๑๐ (ค).
๒๓๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หลักการยอกยาการ์ตา : ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นความโน้มเอียงวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
/ ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, แปล

140 | รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

บทที่ ๕ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของบุคคล ๖ กลุ่ม

การปฏิญาณโดยสมัครใจ (pledge) ของรัฐบาลไทยในกระบวนการ UPR๒๔๑ และส่วนที่สอง ข้อบทและหลักการส�ำคัญ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ และ
กฎหมายภายในประเทศฉบับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๔๒ เป็นส�ำคัญ
สถานการณ์ภาพรวมในปี ๒๕๖๐ พบว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้พยายามสร้างมาตรการหรือ
แนวทางในการคุม้ ครองและปกป้องด้านวิถที างเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ เช่น การบัญญัติ หรือ
ตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายให้เกิด
ความเสมอภาคทางเพศ แต่ยังคงมีกลุ่มบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศในบางกลุ่มสังคม
วัฒนธรรมที่ต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติ
และมีอปุ สรรคหลายประการในการเข้าถึงความ
เป็นธรรม มีการกระท�ำ หรือก�ำหนด รวมถึงการ
ตีความ ให้เป็นความผิดในด้านกฎหมาย นโยบาย
หรือบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อ
การเลือกปฏิบัติในทางหนึ่งทางใด
นอกจากนัน้ กฎหมายบางฉบับทีม่ อี ยู่ อาทิ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ยงั มีชอ่ งว่างให้
มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้
สิทธิเฉพาะสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ในการมีบุตรโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน โดยให้เหตุผลในการคุ้มครอง
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสาระส�ำคัญ ในขณะที่ลดทอน หรือขยายการตีความสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว และการมีคู่ชีวิต ที่
จ�ำกัดสิทธิในการสร้างครอบครัวของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน ซึ่งในส่วนนี้ยังต้องอาศัยการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการด�ำเนินการผลักดันการตราพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ พ.ศ. ....๒๔๓ ทัง้ นี้ สถานการณ์หลัก ๆ
ใน ๕ มิติ มีดังนี้
มิติที่หนึ่ง การกระท�ำหรือการก�ำหนดให้เป็นความผิด จากการตรวจสอบข้อบททางกฎหมาย นโยบาย หรือ
บทบัญญัตติ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ยังไม่พบการกระท�ำหรือการก�ำหนดในลักษณะดังกล่าว แต่ทว่า ยังพบลักษณะของการตีความ
หรืออาจจะเป็นช่องทางที่น�ำมาใช้ตีความในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติในทางหนึ่งทางใด โดยเฉพาะ
๒๔๐ เอกชัย ปิ่นแก้ว, รายงานสรุปการบรรยาย และสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ในการประชุม
ILGA World Conference ครั้งที่ ๒๘ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยหลักการยอกยาการ์ตา ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๒๑ ข้อ คือ สิทธิในการใช้
สิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล (ข้อ ๑) สิทธิในความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ (ข้อ ๒) สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย (ข้อ ๓) สิทธิในชีวิต (ข้อ ๔) สิทธิในหลักประกันของบุคคล (ข้อ
๖) สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ (ข้อ ๗) สิทธิในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม (ข้อ ๘) สิทธิในด้านการปฏิบัติในลักษณะความเป็นมนุษย์ระหว่าง
ถูกควบคุมตัว (ข้อ ๙) สิทธิในความเป็นอิสระจากการทรมาน และการปฏิบัติ หรือลงโทษ ในลักษณะทารุณ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท�ำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ข้อ ๑๐) สิทธิใน
การคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ การค้า และการลักพามนุษย์ในทุกรูปแบบ (ข้อ ๑๑) สิทธิในการท�ำงาน (ข้อ ๑๒) สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ (ข้อ
๑๓) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร (ข้อ ๑๔) สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยตามสมควร (ข้อ ๑๕) สิทธิในการศึกษา (ข้อ ๑๖) สิทธิในการจัดให้มีมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ (ข้อ ๑๗)
ความคุ้มครองจากการกระท�ำที่มิชอบทางการแพทย์ (ข้อ ๑๘) สิทธิในความเห็นและการแสดงความคิดเห็น (ข้อ ๑๙) สิทธิในอิสระด้านการชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม (ข้อ ๒๐) สิทธิ
ในอิสระด้านความคิด ความเชื่อและศาสนา (ข้อ ๒๑) สิทธิในอิสระด้านการย้ายถิ่นฐาน (ข้อ ๒๒) สิทธิในการแสวงหาที่พักพิง (ข้อ ๒๓) สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว (ข้อ ๒๔) สิทธิในการ
มีส่วนร่วมในการด�ำรงชีวิตทางปกครอง (ข้อ ๒๕) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการด�ำรงชีวิตทางวัฒนธรรม (ข้อ ๒๖) สิทธิในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ข้อ ๒๗) สิทธิในการเยียวยาแก้ไข และ
การชดใช้ในลักษณะเกิดผลใช้บังคับได้ (ข้อ ๒๘) และภาระความรับผิด (ข้อ ๒๙)
๒๔๑ ในการประชุม UPR เพื่อพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยตอบตกลงรับ (accept) ข้อเสนอแนะของรัฐบาลเม็กซิโก
โดยเน้นย�ำ้ “การมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการส่งเสริมให้เกิดนโยบายก�ำหนดมาตรการเชิงป้องกัน การลงโทษ และการก�ำจัดการกระท�ำรุนแรงในทุกรูปแบบต่อผูห้ ญิง รวมถึงมาตรการทีเ่ น้นการส่งเสริม
สิทธิผู้หญิงทั้งหมด โดยไม่ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งเหตุแห่งศาสนา เชื้อชาติ การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศ และสถานะทางสังคม”
๒๔๒ ดูรายละเอียดได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/17.PDF
๒๔๓ เอกชัย ปิ่นแก้ว, รายงานสรุปการสัมมนา รายงผลการวิจัยเรื่องสิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และการเสวนาเรื่อง “สิทธิความ
เสมอภาคในการสมรสที่ถูกเลือกปฏิบัติ” วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เครือข่าย
องค์กรสิทธิด้านวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ และส�ำนักงาน กสม.
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พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๔๔ ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ คี ำ� นิยามการเลือกปฏิบตั ิ ครอบคลุมการเลือก
ปฏิบตั ทิ งั้ โดยตรงและโดยอ้อมจากนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธปี ฏิบตั ใิ ด ๆ โดยหน่วยงานรัฐ
เอกชน หรือบุคคล ทั้งนี้ มุ่งคุ้มครองทั้งหญิง ชาย และผู้มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด แทนที่จะมุ่งคุ้มครอง
เฉพาะผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
นอกจากนัน้ หมวด ๓ การตรวจสอบการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ของกฎหมาย
ฉบับนี้ยังเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติได้ โดยยกเว้นให้กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือ
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย๒๔๕ นอกจากนั้น ยังพบข้อติดขัดในการตีความ และการบังคับใช้กฎหมายที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของบุคคลรักเพศเดียวกัน เนื่องจากข้อก�ำหนดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส มาตรา ๑๔๔๘๒๔๖ เป็นต้น
มิตทิ สี่ อง การกระท�ำหรือการก�ำหนดให้เป็นการตีตราหรือเหมารวม โดยภาพรวมของสถานการณ์ดา้ นการตีตราหรือ
เหมารวม ยังพบ การตีตราและการคุกคามทางเพศและการกระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ โดย
จะเห็นสือ่ ทีต่ อกย�ำ้ ภาพต่อบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในลักษณะเหมารวม มีความแตกต่างจากคนทัว่ ไป ข้อมูลจาก
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศสถานะ และการแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศในสือ่ ”๒๔๗ น�ำเสนอว่า
ร้อยละ ๖๕ ของสื่อภายในประเทศที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นรูปแบบการน�ำเสนอข่าวในลักษณะที่กระตุ้นอารมณ์ โดยเฉพาะ
ข่าวบันเทิง และไม่มีข้อมูลส�ำคัญใด ๆ ให้กับสังคม แต่กลับสร้างความรุนแรง การคุกคาม การเกลียดชัง และการลดทอน
คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังจะพบได้จากการพาดหัวข่าว หรือขึ้นเรื่องที่ส่อเสียดในทางเพศ รวมถึงการน�ำเสนอภาพ
ทีส่ อื่ นัยยะทางเพศ และภาพตัวแทนของกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกลุม่ ชายรักชาย ทีม่ กั จะสือ่ ใน
ทางกามารมณ์ หรือความหมกหมุ่นเรื่องเพศ โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้อมูล
จากการศึกษาวิจัย “การคุกคามทางเพศกลุ่มชายข้ามเพศ : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก”๒๔๘ ก็ระบุว่า ที่มาของ
การคุกคามทางเพศกลุ่มชายข้ามเพศมาจากการท�ำตนเองให้เป็นจุดสนใจและใช้เงินเพื่อซื้อความรัก เมื่อกลุ่มชายข้ามเพศ
ถูกคุกคามทางเพศระดับความรุนแรงน้อยจะมักใช้การนิ่งเฉยไม่โต้ตอบ แต่เมื่อถูกคุกคามทางเพศระดับความรุนแรงมาก
จะตอบโต้และน�ำตนเองออกจากสถานการณ์นั้นทันที ทั้งนี้เสนอให้กลุ่มชายข้ามเพศท�ำตนเองให้มีคุณค่า เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาการคุกคามทางเพศ
มิตทิ สี่ าม การยอมรับทางกฎหมายทีม่ กี ารแสดงวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า มีกฎหมายทีม่ กี ารแสดง
วิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศอยูบ่ า้ ง แต่กย็ งั ไม่ครอบคลุมในภาพรวม อาทิ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘๒๔๙ ได้บญ
ั ญัตลิ กั ษณะของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ หรือบุคคลทีม่ กี ารแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดย
กาํ เนิดไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้มกี ารคุม้ ครองบุคคลดังกล่าวจากการถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ
เพศภาวะ หรือเพศวิถี ทั้งนี้ ยังไม่มีการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด อาทิ กรณีผู้ต้องขัง
๒๔๔ มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระท�ำ หรือไม่กระกระท�ำการใด
อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออก
ที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด
๒๔๕ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ “มาตรา ๑๗ การก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตาการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน
หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท�ำมิได้ การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบตั ติ ามหลักการทางศาสนา หรือเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ”
๒๔๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส มาตรา ๑๔๔๘ บัญญัติว่า “การสมรสจะท�ำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท�ำการสมรส ก่อนนั้นได้”
๒๔๗ www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF02/158_20160327_j_85.pdf
๒๔๘ อ้างแล้ว
๒๔๙ อ้างแล้ว
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ซึ่งเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศท�ำให้มีสรีระร่างกายเป็นหญิง ถูกควบคุมตัวท�ำให้ต้องใช้ชีวิต
และท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้ต้องขังชายภายในเรือนจ�ำ ท�ำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
ในส่วนของการอนุญาตให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศใช้ค�ำหน้าชื่อให้ตรงกับเพศสภาพ ณ ปัจจุบัน พบว่า
กรณีของบุคคลที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน สามารถเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
เพศสภาพในปัจจุบนั ของบุคคลดังกล่าวได้ อีกทัง้ ในสถานรักษาพยาบาลบางแห่งก็ให้สทิ ธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และ
สิทธิในการเข้าถึงยาประเภทต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการบ�ำบัดรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อมูลจากการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่สาม” พบว่า ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงค�ำน�ำหน้านาม
ให้สอดคล้องกับลักษณะการแสดงออกทางเพศสภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ ๕๐ ยังไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
ท�ำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเพศไหน อาจเกิดความสับสนวุ่นวายตามมา เช่น การตามหาตัวบุคคล และการติดต่อ
เอกสารหน่วยงานต่าง ๆ ในขณะที่ ยอมรับได้หากมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนคู่ชีวิต (สมรส) ของบุคคลรักเพศเดียวกัน
และการเพิ่มทางเลือกในการกรอกข้อมูลด้านเพศของเอกสารราชการทุกชนิดให้มีค�ำว่า “เพศที่สาม หรือเพศทางเลือก”
นอกเหนือไปจากเพศชายและเพศหญิง
มิตทิ สี่ ี่ การยอมรับหรือการอยูร่ ว่ มกับวิถวี ฒ
ั นธรรมอืน่ ๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการแสดงวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
ที่แตกต่างหลากหลาย พบว่า บุคคลที่แสดงวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศสามารถด�ำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพ
หรือได้รับการจ้างงานในอาชีพที่แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อบันเทิง บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าว พิธีกร ผู้ด�ำเนินรายการ หรือดารา
นักร้อง และนักแสดง๒๕๐ แต่ทว่า ยังมีรายงานว่า มีการเลือกปฏิบัติในเชิงระบบที่เกิดขึ้น ทั้งการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
หรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การสมัครงาน ตลอดจนการเข้ารับราชการ หรือการประกอบอาชีพบางประเภท๒๕๑
ทั้งนี้แม้ว่า สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้ผ่อนปรน หรือพิจารณาอนุญาตให้นิสิต หรือนักศึกษาที่มีเพศสภาพไม่ตรง
กับเพศก�ำเนิดหรือบุคคลข้ามเพศแต่งกายตามเพศสภาพ ณ ปัจจุบัน ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้๒๕๒ โดยจะ
ต้องเสนอเรือ่ งขออนุมตั จิ ากทางมหาวิทยาลัยตามกระบวนการทีก่ ำ� หนด แต่กย็ งั พบข้อจ�ำกัดโดยทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ก�ำหนดให้นิสิตนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดต้องไว้ทรงผม และแต่งกายตามเพศ
ก�ำเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยก�ำหนดแนว
ปฏิบัติให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศก�ำเนิดและยศให้ถูกต้องเพื่อให้สมพระเกียรติงานพระราชพิธี ประกอบกับมีข้อจ�ำกัดใน
การขานนาม และค�ำน�ำหน้าชื่อของบัณฑิตซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงไม่สามารถให้บัณฑิตแต่งกายชุดครุย
วิทยฐานะตามวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
มิติที่ห้า ความรู้ ความเข้าใจ ต่อวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า ประชาชนในบางส่วนยังคงมีทัศนคติ
ซึ่งจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังจะเห็นได้จากการปฏิเสธ หรือการยืนยันผ่าน
การติดประกาศหน้าห้องสุขาว่า “เพศที่สามไม่ใช้ห้องน�้ำผู้หญิง” โดยเหตุผลที่เกรงว่า จะมีบุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตอาศัย
การเสแสร้ง หรือแสดงออกว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าใช้บริการห้องสุขาหญิง๒๕๓ จนกลายเป็นข้อเสนอ
ให้มีการจัดท�ำห้องสุขาเฉพาะส�ำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อนึ่ง มีปรากฏการณ์ที่ท�ำให้เกิดการตีความของ
๒๕๐ www.thaihealth.or.th/Content/26459 -เพศที่สามครองพิธีกร%20เน้นประพฤติดีเป็นตัวอย่าง.html
๒๕๑ อาทิ กรณีของเคท ครั้งพิบูลย์ ผู้หญิงข้ามเพศ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิเพศทางเลือก ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยของรัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุ และไม่มีการแจ้ง
ความคืบหน้าใด ๆ และกรณีของเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา นักกิจกรรมเพื่อสิทธิเพศทางเลือกกับกรณีพิพาทกับการจ้างงานขององค์กรระหว่างประเทศ จนเป็นเหตุให้มีการยุติสัญญา
การจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม และมีการเจรจาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
๒๕๒ อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาที่มี
เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด โดยให้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการแต่งกายเข้าเรียน การเข้าสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ มีสถาบันการ
ศึกษาที่อนุญาตให้นิสิตนักศึกษาข้ามเพศสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ ณ ปัจจุบัน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
๒๕๓ news.ch7.com/detail/183367/วิจารณ์สนั่น_ติดป้ายเพศที่_3_ห้ามใช้ห้องน�้ำหญิง.html
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บทที่
๕

“บุคคลรักเพศเดียวกัน” กับการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา ทั้งในกรณีของการบวชเป็นภิกษุ หรือภิกษุณี โดยสังคม
ไทยให้การยอมรับได้ในกรณีที่บุคคลนั้น ๆ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
นอกจากนี้ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ความหลากหลายทางเพศในแบบเรียนไทย : บทวิเคราะห์แบบเรียนสุขศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” พบว่า หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐานสุขศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยอคติทางเพศ และอคติในเรื่องความหลากหลายทางเพศ อาทิ
(๑) การสร้างความเข้าใจว่า ประชากรในโลกนีม้ สี องเพศ คือ หญิงและชาย ซึง่ ถือเป็นสิง่ ตามธรรมชาติ (๒) การขาดการสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณค่าและความหมายทีแ่ ท้จริงของค�ำว่า “ความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ในขณะที่
เน้นย�้ำการควบคุมพฤติกรรม และการวางตัวตามเพศก�ำเนิดเท่านั้น ซึ่งกลายเป็นการสร้างแบบพิมพ์ความเป็นหญิงและ
ความเป็นชายแบบตายตัว และ (๓) การก�ำหนดให้บุคคลที่รักเพศเดียวกัน หรือการแสดงออก (กิริยาท่าทาง การแต่งกาย)
ทีไ่ ม่ตรงกับเพศก�ำเนิด (อาทิ คนข้ามเพศ) เป็นพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ และจัดให้เป็นกลุม่ เดียวกับพฤติกรรมเบีย่ งเบน
ทางเพศอื่น ๆ เช่น ชอบแสดงอวัยวะเพศในพื้นที่สาธารณะ หรือชอบใช้ความรุนแรงทางเพศ ดั้งนั้น จึงเสนอให้ส�ำนักงาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาปรับปรุงแบบเรียนดังกล่าวให้สอดคล้องกับคุณค่า และความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

กสม. เห็นว่า การด�ำเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ หรือบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด โดยการบรรจุนิยามความหมายไว้ในพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๔ เพือ่ คุม้ ครองบุคคลดังกล่าวจากการถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความแตกต่าง
ทางเพศ เพศภาวะ หรือเพศวิถี อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านีย้ งั เผชิญปัญหาเกีย่ วกับอคติของสังคมทีป่ ระกอบสร้าง ลดทอน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ตีตราและตอกย�ำ้ บทบาททีไ่ ม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม๒๕๕ ผ่านการกล่อมเกลาในครอบครัว
การเรียนการสอน และสือ่ ด้วยระบบคิดและความเชือ่ ต่าง ๆ เป็นผลให้ถกู เลือกปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบทัง้ โดยรัฐและเอกชน
๒๕๔ มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕๕ เช่น หลักสูตรแกนกลางของส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังระบุว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นความผิดปกติทางจิต บัญชีจ�ำแนกโรคสากลขององค์กรอนามัยโลกที่ยังระบุ
ว่าคนข้ามเพศเป็นภาวะผิดปกติและต้องการการบ�ำบัดรักษา สภากาชาดระบุว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่มเสี่ยงของเอชไอวี เป็นต้น
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ท�ำให้ไม่ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมจากรัฐ ไม่มีกฎหมายรับรองสถานะทางเพศ๒๕๖ บุคคลข้ามเพศที่ต้องขังยังคงไม่ได้รับ
การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมและเสีย่ งต่อการถูกละเมิดทางเพศ และถูกท�ำร้ายร่างกายในเรือนจ�ำ และไม่สามารถรับยาเพือ่ รักษา
ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนื่องจากมีระเบียบห้ามน�ำยาเข้าเรือนจ�ำ
แม้ว่า รัฐบาลจะพยายามพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน ๒๕๗ แต่ร่างกฎหมาย
ยังขาดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคของบุคคลกลุ่มนี้ที่แตกต่างจากคนรักต่างเพศ ขาดข้อมูลที่รอบด้าน ขาดการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นผลให้บุคคลกลุ่มนี้ยังถูกเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่สามารถ
รับบุตรบุญธรรมเฉกเช่นคู่รักต่างเพศได้ ซึ่งเป็นการขัดกับหลักการและเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อเสนอแนะ

รัฐควรพิจารณาทบทวนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งนโยบาย และแนว
ปฏิบตั มิ ใิ ห้มกี ารเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวได้รบั การคุม้ ครอง สามารถเข้าถึง
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสวัสดิการอย่างเป็นธรรม อาทิ
• การเร่งด�ำเนินการให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
๒๕๕๘ สามารถปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ซึง่ เป็นกลไกหลักในการบูรณาการมิตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศไปสูก่ ระทรวงและกลไกทีเ่ กีย่ วข้องของรัฐ และต้องจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
• การแก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกข้อยกเว้นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลตามหลักการทางศาสนาหรือเพือ่ ความมัน่ คง
ของประเทศ ตามมาตรา ๑๗ และเพิ่มค�ำนิยามของ เพศ เพศภาวะ เพศวิถี ความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศ การคุกคาม
ทางเพศ เพื่อให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับทั่วประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
• การพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส มาตรา ๑๔๔๘๒๕๘ โดย
ก�ำหนดให้บคุ คลทีผ่ ทู้ สี่ มรสกันได้นนั้ คือ บุคคลใด ๆ ไม่จำ� กัดเฉพาะชาย หรือหญิง เท่านัน้ รวมถึงการพิจารณาตรากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของคนรักเพศเดียวกันเพื่อรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว ซึ่งจะช่วยคุ้มครองสิทธิของคู่ชีวิต
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงลายมือชือ่ แสดงความยินยอมในการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน การกูย้ มื
สินเชื่อเพื่อการซื้อหรือพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนสิทธิในการถือครอง หรือการแบ่งมรดกทรัพย์สิน เป็นต้น
บทที่
๕

๒๕๖ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดท�ำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ”จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กล่าวถึงกฎหมายรับรองสถานะ
ทางเพศ จะต้องมีการผ่าตัดแปลงเพศก่อน เว้นแต่บุคคลนั้นมีข้อจ�ำกัดทางศาสนา เศรษฐกิจ และสุขภาพ
๒๕๗ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ร่วมด�ำเนินการจัดท�ำโดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม และร่างฯ ที่จัดท�ำโดยคณะกรรมาธิการยุติธรรมฯ ปี ๒๕๕๖
๒๕๘ ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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๕.๔ สิทธิผู้สูงอายุ
ภาพรวม

ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ ๖๙,๐๓๘,๐๐๐ คน เป็นกลุม่ ประชากรทีม่ อี ายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป ประมาณ
ร้อยละ ๑๗๒๕๙ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่ ๑ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในการ
ก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Ageing society)๒๖๐ ของการแบ่งระดับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ๒๖๑

คณะท�ำงาน UN Open–ended Working Group on Ageing๒๖๒ เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศ องค์กร
พัฒนาเอกชน และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีสถานะ “A” ให้ความส�ำคัญและข้อมูลในประเด็นที่ส�ำคัญ (focus
issues) ของคณะท�ำงานฯ ได้แก่ ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ (equality and non-discrimination) และ
ประเด็นการถูกละเลย ทอดทิ้ง การใช้ความรุนแรงและการละเมิด (neglect, violence and abuse) โดยมีค�ำถามย่อย
ในแต่ละประเด็น อาทิ (๑) รัฐธรรมนูญและ/หรือกฎหมายภายในประเทศได้ประกันความเท่าเทียมกันอย่างชัดเจนส�ำหรับ
ผู้สูงอายุหรือคนทุกช่วงวัยหรือไม่ และมีการห้ามการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนบนพื้นฐานแห่งอายุหรือไม่ (๒) มีการศึกษา
เฉพาะหรือการส�ำรวจเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ จากแหล่งข้อมูลของภาครัฐ ไม่ใช่ภาครัฐ หรืองานเชิงวิชาการ เกีย่ วกับความรุนแรง
การล่วงละเมิด และละเลย ทอดทิง้ หรือไม่ และ (๓) มีกฎหมายใดทีใ่ ห้การคุม้ ครองผูส้ งู อายุโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางการเงิน รวมถึงทรัพย์สินหรือมรดกหรือไม่
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW ได้มีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุว่า ประเทศไทยไม่มีมาตรการพิเศษ
ชัว่ คราวในการสร้างความเท่าเทียมแก่สตรีและบุรษุ อย่างยัง่ ยืนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะสตรีทอี่ ยูใ่ นสถานะทีเ่ สียเปรียบ เช่น
สตรีทมี่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย สตรีทเี่ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ และศาสนาของชนกลุม่ น้อย สตรีชนพืน้ เมือง และสตรีสงู อายุ๒๖๓
๒๕๙ 2017. United Nations: Department of Economic and Social Affairs Population Division. World Population Prospects The 2017 Revision. TABLE S.1. TOTAL
POPULATION BY SEX AND PERCENTAGE BY BROAD AGE GROUP BY COUNTRY AND REGION, 2017 (MEDIUM VARIANT). p. 17 - 21.
๒๖๐ หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ ๖๕ ปี มากกว่าร้อยละ ๗ ของประชากรทั้งประเทศ.
๒๖๑ องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป โดยได้แบ่งระดับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) ๒. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และ ๓. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็ม
ที่ (Super-aged society). ดูเพิ่มเติมที่ รัชนี โตอาจ. สังคมผู้สูงอายุ : นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ. ค้นเมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐. จาก www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/
Lom12/05-01.html
๒๖๒ องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะท�ำงานเปิดว่าด้วยผู้สูงอายุ (UN Open – ended Working Group on Ageing) เมื่อเดือนธันวาคม 2553 (General Assembly in its resolution
65/182) เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาความเป็นไปได้ในการยกร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ. (General Assembly in its resolution 65/182)
๒๖๓ 2017. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of
Thailand* (CEDAW/C/THA/CO/6-7, para. 16).
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ของบุคคล ๖ กลุ่ม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ได้แก่ การห้ามเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งอายุ๒๖๔ การก�ำหนดว่าให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ๒๖๕ และยังบัญญัติให้รัฐก�ำหนดแนวนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ผสู้ งู อายุให้สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและคุม้ ครองป้องกัน มิให้ถกู ใช้ความรุนแรงหรือปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม
ตลอดทั้งให้การบ�ำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท�ำการดังกล่าว โดยในการจัดสรรงบประมาณรัฐพึงค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกันของวัย๒๖๖
ปี ๒๕๖๐ รัฐได้ด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ส�ำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อ
รองรับการด�ำเนินการมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพือ่ การยังชีพแก่ผสู้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ย พร้อมกับหาแหล่งเงินเข้า กองทุน
ผู้สูงอายุ ซึ่งท�ำหน้าที่ให้เงินสนับสนุนโครงการด้านผู้สูงอายุ และให้เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้
กองทุนสามารถให้ความช่วยเหลือผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ยให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ๒๖๗ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐๒๖๘ ให้ความคุม้ ครองแรงงานผูส้ งู อายุในกรณีการเกษียณอายุวา่ หากนายจ้างไม่ได้กำ� หนดเรือ่ งการเกษียณอายุ
ของลูกจ้างไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานหรือก�ำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่า ๖๐ ปี เมื่อลูกจ้างมีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ หากไม่ประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างดังกล่าวต่อ สามารถยื่นสิทธิขอเกษียณอายุด้วยตนเองได้และให้ถือว่าการ
เกษียณอายุนั้นเป็นการเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชยตามที่กฎหมายก�ำหนด๒๖๙
รัฐยังได้ออกมาตรการทางภาษีเพือ่ ส่งเสริมการจ้างงานผูส้ งู อายุ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าท�ำงาน๒๗๐ ทั้งนี้ จากการส�ำรวจการท�ำงานของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ พบว่า จ�ำนวนผู้สูงอายุที่ท�ำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๓.๒๗ ล้านคน เป็น ๔.๐๒ ล้านคน
ในปี ๒๕๕๙๒๗๑ นอกจากนี้ ผลส�ำรวจการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงานของผู้สูงอายุ พบว่า ในปี ๒๕๕๙
มีผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จากการท�ำงาน ๖.๗๒ แสนคน หรือร้อยละ ๑๖.๗ ของผู้สูงอายุที่ท�ำงานทั้งหมด
ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง ร้อยละ ๖๐.๗๒๗๒
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ระบุสภาพปัญหาส�ำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยว่า (๑) สวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสงเคราะห์ และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการ
โอนทรัพยากรจากภาครัฐไปสู่ผู้สูงอายุ จึงขาดความยั่งยืน (๒) การเตรียมความพร้อมส�ำหรับประเทศในการเข้าสู่สังคม
ผูส้ งู อายุยงั คงมีลกั ษณะทีค่ อ่ นข้างแยกส่วน และ (๓) ระบบการออมของประเทศยังคงไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านระบบสวัสดิการของประเทศ๒๗๓
ภาพรวมสถานการณ์ผสู้ งู อายุจากรายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทยประจ�ำปี ๒๕๕๙๒๗๔ แสดงให้เห็นว่า ในด้านความ
มั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุ (income security) หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน โดยปี ๒๕๕๘
ผู้สูงอายุร้อยละ ๓๔.๓ มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน หรือ เป็นผู้มีรายได้ต�่ำกว่า ๒,๖๔๗ บาทต่อเดือน โดยบุตรยังคง
เป็นแหล่งรายได้หลักของผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ แต่กม็ แี นวโน้มลดลง (ข้อมูลตัง้ แต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗) ในปี ๒๕๕๙ มีผสู้ งู อายุได้รบั
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

มาตรา ๒๗
มาตรา ๔๘ วรรคสอง
มาตรา ๗๑
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖.๑/๓๕๐๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๐.
มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕๕๙. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. สรุปผลที่ส�ำคัญการท�ำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙. หน้า ฉ.
๒๕๕๙. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. เรื่องเดิม. หน้า ฎ.
๒๕๕๖. กระทรวงยุติธรรม. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑). หน้า ๖๗ – ๖๘.
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีหน้าที่จัดท�ำขึ้นตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก�ำหนดไว้ ในมาตรา ๙ (๑๐) เพื่อ
เสนอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�ำทุกปี
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บทที่
๕

เบีย้ ยังชีพ ๘ ล้านคน โดยรัฐจ่ายเบีย้ ยังชีพสูงถึงประมาณ ๖๓,๒๑๙ ล้านบาท นอกจากนี้ ร้อยละของผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพัง
คนเดียวหรือตามล�ำพังกับผูส้ งู อายุดว้ ยกันมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยในปี ๒๕๕๗ มีผสู้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพังคนเดียว ร้อยละ ๙
ในขณะที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรส ร้อยละ ๑๙ เพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๔๕ ร้อยละ ๖ และร้อยละ ๑๖ ตามล�ำดับ

การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายส�ำคัญส�ำหรับประกันสิทธิของผูส้ งู อายุ คือ พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่
กฎหมายดังกล่าวมุ่งคุ้มครองผู้สูงอายุในลักษณะเป็นสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ที่รัฐจัดสรรให้ โดยยังไม่ได้มีมาตรการ
คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง๒๗๕ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในปี ๒๕๖๐
ยังคงแก้ไขกฎหมายบนพื้นฐานเดิม คือ เน้นไปที่การสงเคราะห์ผู้สูงอายุโดยการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้น้อย
ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังคงประสบ
กั บ สถานการณ์ ค วามยากจน (poverty)
โดยส่วนใหญ่ยังพึ่งพิงรายได้ในการด�ำรงชีพ
จากบุคคลอื่น จึงท�ำให้ไม่สามารถด�ำรงชีพ
ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและปราศจาก
ความหวาดกลัว ซึ่งเป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้อง
ด�ำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
มาตรฐานการครองชี พ ที่ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ
ตนเองซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ พียงพอ และสภาพการครองชีพ
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง๒๗๖ รวมถึงด�ำเนินการ
เพื่อรับรองว่าผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้๒๗๗
๒๗๕ ๒๕๖๐. ไพศาล ลิ้มสถิตย์. การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมายเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของสหประชาชาติและข้อเสนอเรื่องระบบพิทักษ์สิทธิ (Guardianship). เวทีเสวนาวิชาการเพื่อ
น�ำเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย “ผู้สูงอายุถูกละเมิด...ใครดูแล!!”. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ.
๒๗๖ กติกา ICESCR ข้อ ๑๑ (๑)
๒๗๗ กติกา ICESCR ข้อ ๑๒ (๑)
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ของบุคคล ๖ กลุ่ม

ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ (equality and non - discrimination)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บรรจุหลักการที่ส�ำคัญในการห้ามการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งอายุไว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มบี ทบัญญัตทิ ชี่ ดั เจนในการประกันสิทธิอนั เท่าเทียมส�ำหรับผูส้ งู อายุหรือ
ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย
การถูกทอดทิ้งละเลย ความรุนแรงและการละเมิด (neglect, violence and abuse)
จากรายงานการศึกษาสถานการณ์ปจั จุบนั เกีย่ วกับความรุนแรงและการละเมิดสิทธิตอ่ ผูส้ งู อายุในบริบทของสังคมไทย๒๗๘
พบว่า ล�ำดับที่ ๑ คือ การถูกกระท�ำรุนแรงทางจิตใจ ล�ำดับที่ ๒ คือ การทอดทิ้งละเลย ไม่ดูแล หรือให้การดูแลไม่เหมาะสม
รวมทัง้ ปัญหาทีผ่ สู้ งู อายุอาศัยอยูต่ วั คนเดียว ไม่มผี ดู้ แู ล ซึง่ มีแนวโน้มเป็นปัญหาหลักส�ำคัญโดยมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ในระยะ
๔ ปีทผี่ า่ นมา ล�ำดับที่ ๓ คือ การกระท�ำรุนแรงโดยการเอาประโยชน์ดา้ นทรัพย์สนิ ของผูส้ งู อายุ โดยส่วนใหญ่เป็นการกระท�ำ
จากบุคคลใกล้ชดิ เช่น การให้ผสู้ งู อายุยกทรัพย์สนิ ให้เมือ่ ได้ทรัพย์สมบัตแิ ล้วก็ทอดทิง้ ไม่ดแู ล หรือการหลอกลวงให้ผสู้ งู อายุ
ท�ำธุรกรรมการเงิน ล�ำดับที่ ๔ คือ ผู้สูงอายุที่ถูกกระท�ำความรุนแรงทางด้านร่างกาย ได้แก่ การทุบตี ชกต่อย การท�ำร้าย
ร่างกายผู้สูงอายุ และล�ำดับที่ ๕ คือ การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ เป็นความรุนแรงต่อผู้สูงอายุที่พบว่ามี
จ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ ในสือ่ สาธารณะ โดยผูก้ ระท�ำความรุนแรงมีทงั้ บุคคลในครอบครัวซึง่ ส่วนใหญ่ ได้แก่ หลาน รวมทัง้ เกิดจาก
บุคคลนอกครอบครัว ผูก้ อ่ เหตุแทบทุกรายให้เหตุผลว่า เมาสุราหรือสารเสพติด และเห็นว่าผูส้ งู อายุเป็นหญิงอยูต่ วั คนเดียว
ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่จะเลือกลงมือกระท�ำต่อเหยื่อซึ่งอ่อนแอ หรือไม่กล้ามีปากมีเสียง๒๗๙
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังไม่มีมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ เช่น
การจัดการทรัพย์สิน การด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การป้องกันการถูกหลอกลวง โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการ
ป้องกันหรือเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้สูงอายุ๒๘๐ โดยกฎหมายอื่นที่จะน�ำมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ คือ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ยังไม่สามารถน�ำมาปรับใช้ในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถในการตัดสินใจ
เพียงแต่ความสามารถนั้นอาจด้อยลงตามสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยพร้อมอายุที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นบุคคล
ไร้ความสามารถ หรือ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงมีแนวโน้มสูงว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความเสี่ยง
ต่อการถูกละเมิดสิทธิจากช่องว่างทางกฎหมายทีไ่ ม่ได้ให้การรับรองลักษณะของผูส้ งู อายุ ตลอดจนความสามารถของผูส้ งู อายุ
ในช่วงระยะเวลาที่ความสามารถในด้านต่าง ๆ เริ่มลดลง๒๘๑
แม้ปัจจุบันยังไม่มีตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ
แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิของผูส้ งู อายุยอ่ มได้รบั การคุม้ ครองหรือต้องได้รบั การประกันว่าศักดิศ์ รีหรือคุณค่าของผูส้ งู อายุจะต้อง
ไม่ถกู ลดทอนลงด้วยเหตุมาจากวัยทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยกติกา ICCPR และกติกา ICESCR ได้รบั รองไว้วา่ ศักดิศ์ รีแต่กำ� เนิดและสิทธิ
ทีเ่ ท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทัง้ ปวงของมวลมนุษยชาติ โดยได้หา้ มการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ
ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือ
สถานะอืน่ ๆ๒๘๒ อีกทัง้ อนุสญ
ั ญา CEDAW ยังประกันว่าสิทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรษุ และสตรีและการเลือกปฏิบตั เิ ป็นสิง่ ที่
ยอมรับไม่ได้โดยทุกคนมีสิทธิและอิสรภาพโดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าจะชนิดใด ๆ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังบัญญัติไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ
๒๗๘ ด้วยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ (๑) การศึกษาและทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงและการละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ (๒) การศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากข้อมูลสถิติรายงานของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผสู้ ูงอายุ (๓) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล กรณีศึกษาผูส้ งู อายุที่ถกู
กระท�ำความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิจากข้อมูลที่ปรากฏในสื่อจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ และ (๔) การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่/บุคลากรหน่วยงาน ผู้น�ำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ที่ท�ำงาน
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรง การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ.
๒๗๙ จิราพร เกศพิชญวัฒนา. สถานการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุไทย. เอกสารส�ำหรับเผยแพร่ในการเสวนา: เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง“ผู้สูงอายุถูกละเมิด...ใครดูแล!!”. วันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐.
๒๘๐ ๒๕๖๐. ไพศาล ลิ้มสถิตย์. เรื่องเดิม.
๒๘๑ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). ๖ ข้อเสนอผ่าปัญหาละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ. จาก thaitgri.org. ค้นเมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๐.
๒๘๒ ICCPR ข้อ ๒ (๑) และ ICESCR ข้อ ๒ (๒)
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บทที่
๕

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐที่ต้องด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากอายุไม่ว่าจะด้วย
รูปแบบใด ๆ และรัฐจะต้องด�ำเนินการในการท�ำให้สิทธิที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมีความก้าวหน้าขึ้นตามล�ำดับ อาทิ สิทธิในการ
ด�ำรงชีวิต (right to life) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอส�ำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (right to standard
of living adequate for the health and well - being) สิทธิในการประกันสังคม (right to social security) และสิทธิ
ในการรับค่าตอบแทนเท่ากัน (right to equal pay)

ข้อเสนอแนะ

๑. รัฐควรให้ความส�ำคัญกับนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานเกีย่ วกับผูส้ งู อายุในปัจจุบนั ซึง่ มุง่ เน้นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ เป็นให้เริ่มต้นที่การมุ่งเสริมสร้าง (strengthen) ศักยภาพของผู้สูงอายุให้คงศักยภาพในการด�ำเนินชีวิต
โดยตนเองอย่างมีศกั ดิศ์ รี (dignity) โดยต้องมัน่ ใจว่าคุณค่าของผูส้ งู อายุจะไม่ถกู ลดทอนลงด้วยเหตุแห่งอายุ โดยควรมีกลไก
การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีสติสัมปชัญญะ มีความ
สามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง อาทิ ระบบพิทักษ์สิทธิ (Guardianship) เป็นต้น
๒. ขอให้ระมัดระวังนโยบาย แผนงาน ตลอดจนการด�ำเนินการใด ๆ ของรัฐทีเ่ กีย่ วกับผูส้ งู อายุจะไม่เป็นเหตุแห่งการ
เหยียดวัย หรือ “วยาคติ”๒๘๓ (ageism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถ้อยค�ำต่าง ๆ ที่กดทับหรือลดทอนคุณค่า ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ เช่น กรณีการถูกตัดสินโดยค�ำสั่งศาลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ รวมไปถึงบุคคล
วิกลจริต ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒๘๓ หมายถึง ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อคนวัยใดวัยหนึ่ง โดยทั่วไป “วยาคติ” จะใช้กับผู้สูงวัย เนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยตามวัย มีสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการท�ำงาน ท�ำให้ไม่ได้ท�ำงานเชิง
เศรษฐกิจหรือถ้าท�ำงานก็ให้ผลผลิตต�่ำ ยิ่งมีอายุสูงขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ มากขึ้น จึงถูกมองว่าเป็นผู้ที่ต้องการช่วยเหลือจากสังคมและภาครัฐ ซึ่งแนวคิดอคติต่อผู้สูงวัย
นี้เป็นมุมมองแบบเหมารวม น�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติด้านอายุ. (กมลชนก ข�ำสุวรรณ. เวทีวิจัยประชากรและสังคม อคติต่อผู้สูงวัย : ใคร??... เริ่มต้นเปลี่ยน)
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๕.๕ สิทธิคนพิ การ
ภาพรวม

รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มหี น้าที่
หลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย โดยคนพิการเป็นกลุ่ม
เป้าหมายทีร่ ฐั ให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ให้องค์ความรู้ รวมถึงสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลือ่ มล�ำ้
เพื่อให้คนพิการด�ำรงชีวิตอย่างอิสระในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ส�ำหรับด้านกฎหมาย นโยบาย และสนธิสญ
ั ญาหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในช่วงที่ผ่านมา
มีความก้าวหน้า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสาร
เลือกรับของอนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (OP- CRPD) ยอมรับ
อ�ำนาจของคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CRPD ในการ
พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนซึง่ มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทยนับ
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา๒๘๔ นอกจากนี้
ยังมีการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อสนับสนุนเสริมพลัง
คนพิการและองค์กรคนพิการให้มีศักยภาพ ขจัดการเลือก
ปฏิบตั เิ พือ่ ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ตอ่ คนพิการ ขับเคลือ่ นการ
สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะทีท่ กุ คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและ
การมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการอย่างยัง่ ยืน ซึง่ แผนดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุสัญญา CRPD กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒๘๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและให้สัตยาบันต่อ OP-CRPD ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่คนพิการหรือองค์กรคนพิการสามารถร้องเรียนหากถูก
ละเมิดสิทธิตามที่บทบัญญัติในอนุสัญญา CRPD ให้การรับรองไว้สามารถเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการได้โดยตรง และต่อมา ประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อ
สหประชาชาติเพื่อเข้าเป็นภาคี OP- CRPD
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การศึกษาของคนพิการ ในปี ๒๕๖๐ มีการขับเคลือ่ นนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มคี ณ
ุ ภาพสูแ่ นวปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นรูปธรรมทีม่ คี วามชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้ความส�ำคัญในการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษตัง้ แต่แรกเกิดหรือพบความพิการตลอดชีวติ
ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง อย่างมีคณ
ุ ภาพ และเสมอภาค เพือ่ ลดความเลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา โดยมีโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม จ�ำนวน ๑,๒๒๘ โรงเรียน ได้รบั การพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนและช่วยเหลือส�ำหรับนักเรียน
พิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั โรงเรียนใกล้เคียงทีร่ บั เด็กพิการเข้าเรียน นอกจากนี้ การจัดการด้านอาชีวศึกษา
เพือ่ คนพิการ มีศนู ย์อาชีวศึกษาเพือ่ คนพิการ จ�ำนวน ๗ แห่ง โดยมุง่ พัฒนาและฝึกทักษะคนพิการให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ตามศักยภาพและสามารถท�ำงานมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ ส�ำหรับในระดับอุดมศึกษา ได้ก�ำหนดนโยบาย และมาตรการ
จัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจ�ำเป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้ง
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center) หรือจัดให้มีหน่วยงานบริการนักศึกษา
พิการในสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มี DSS Center แล้วกว่า ๓๘ แห่ง
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่าคนพิการที่มีอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษามีจ�ำนวนถึง ๓๒๔,๓๕๔ คน ส�ำหรับ
คนพิการทีไ่ ด้รบั การศึกษา จ�ำนวน ๑,๒๑๑,๙๔๓ คน ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๑,๐๐๒,๗๗๓ คน
(ร้อยละ ๕๕.๔๕)๒๘๕
การจ้างงานคนพิการ ปัจจุบันรัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตาม
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๒๘๖ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนินการ อาทิ การตรวจคุ้มครองแรงงาน
คนพิการ และการด�ำเนินการตามข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี กล่าวคือ ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานติดตามตรวจสอบ
การจ้างงานคนพิการให้มกี ารด�ำเนินการทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ให้คนพิการได้เข้าท�ำงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงเปิดโอกาสให้
คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในปัจจุบันมีคนพิการที่อยู่
ในวัยท�ำงาน จ�ำนวน ๘๑๙,๕๕๐ คน โดยมีจ�ำนวนคนพิการในวัยท�ำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่ได้ประกอบ
อาชีพ จ�ำนวน ๓๓๐,๓๓๙ คน๒๘๗ และจากสถิติดังกล่าวส่งผลให้รัฐมีมาตรการปรับแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของคนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงานและผู้ดูแลคนพิการให้
สามารถเข้าถึงสิทธิแทนคนพิการได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงให้นายจ้างและสถานประกอบการมีทางเลือกได้หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมให้คนพิการมีงานท�ำ มีอาชีพ มีรายได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ด�ำเนินการให้มีการ
ขึ้นทะเบียนคนพิการที่ประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้าง และประสานสถานประกอบการเพื่อรับแจ้งต�ำแหน่งงานว่าง รวม
ถึงจัดส่งคนพิการเข้าสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบรรจุงาน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มีคนพิการ
๒๘๕ รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๐ (สืบค้นวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)
๒๘๖ มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะ ของงาน
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน
มาตรา ๓๔ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางาน ตามจํานวนที่กําหนดตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั้งนี้ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุน
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้าหรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจํานวนเงิน ที่ยังไม่
ได้ส่งเข้ากองทุน
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทํางานหรือส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการ หรือเงิน
ที่ส่งเข้ากองทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตาม มาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และ
ไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการนัน้ อาจให้สมั ปทานจัดสถานทีจ่ าํ หน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ
จ้างเหมาบริการโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มอี ปุ กรณ์หรือสิง่ อํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออืน่ ใดแก่คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการก็ได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
๒๘๗ รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๐ (สืบค้นวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)
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ที่ขึ้นทะเบียนหางานกับกรมการจัดหางาน จ�ำนวน ๓,๑๘๐ คน โดยได้รับบรรจุงาน จ�ำนวน ๒,๑๐๒ คน และมีคนพิการที่
ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๕ จ�ำนวน ๗,๓๗๘ คน และได้รับสิทธิ จ�ำนวน ๖,๙๙๔ คน โดยมีกิจกรรม อาทิ กรณี
ให้สัมปทานตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติในบริเวณสถานประกอบการ กรณีโรงพยาบาลจัดพื้นที่ให้คนพิการเปิดร้านขายของ กรณี
จ้างเหมาบริการคนพิการล้างรถให้พนักงานบริษัท รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกการเจียระไนอัญมณี เป็นต้น๒๘๘ นอกจากนี้
ในปี ๒๕๖๐ กรมการจัดหางานได้เสนอโครงการจัดตัง้ ศูนย์แนะแนวและพัฒนาศักยภาพการท�ำงานของคนพิการในประเทศไทย
(Job Coach Thailand Center) โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
บริการสาธารณสุขของคนพิการ ที่ผ่านมานั้น
พบความเหลื่อมล�้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
เนือ่ งจากทัง้ สามกองทุนมีสทิ ธิประโยชน์สำ� หรับคนพิการ
ที่แตกต่างกัน๒๘๙ รัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงด�ำเนิน
การบู ร ณาการร่ ว มกั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า ถึ ง
สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขเพื่อให้คนพิการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ คสช.
มีมติแก้ไขค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่องการ
รับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคม จากเดิมให้คนพิการทีเ่ ข้าระบบการจ้างงานต้องใช้สทิ ธิประกันสังคม แก้ไขเป็นให้สามารถเลือกได้วา่ จะใช้ระบบประกัน
สังคมหรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการมากที่สุด
การเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกอั น เป็ น
สาธารณะของคนพิการ ทีผ่ า่ นมาพบว่าคนพิการยังมีขอ้
จ�ำกัดในการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยสะดวกอันเป็นสาธารณะ
โดยเฉพาะคนพิการในพื้นที่ชนบท ทั้งนี้ อุปสรรคต่อ
การพัฒนาระบบบริการภาคขนส่งและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับคนพิการ มีหลายสาเหตุ เช่น การขาด
การบริหารจัดการ การขาดแคลนบุคลากรทีม่ ที กั ษะและ
องค์ความรู้ การขาดแคลนระบบนวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม เป็นต้น ซึง่ รัฐเห็นถึงความจ�ำเป็นจึงให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง๒๙๐ จัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในภาค
ขนส่งส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๒๘๘ หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖.๑/๓๕๐๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยประจ�ำปี ๒๕๖๐ (มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐)
๒๘๙ กระทรวงสาธารณสุข โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) วิจัยโครงการ “การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ”
๒๙๐ กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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นโยบายและแนวทางการส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่ไม่มีสัญชาติไทย โดย กสม. ได้
มีหนังสือถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ เพือ่ ให้เร่งรัดการออกระเบียบการช่วยเหลือ
คนพิการซึง่ ไม่มสี ถานะทางทะเบียน ตามความในมาตรา
๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ชี้แจงว่า ระเบียบว่าด้วยการออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้ก�ำหนดเงื่อนไขการออกบัตรประจ�ำ
ตัวคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนเอาไว้ แต่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้พิจารณาแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการที่เหมาะสมจากรัฐ โดยก�ำหนดไว้ในร่างระเบียบ
การช่วยเหลือที่ออกตามความในมาตรา ๑๙/๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย๒๙๑
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

การศึกษาของคนพิการ การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการเป็นสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญและสนธิสญ
ั ญา
หลักด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดให้อย่างเท่าเทียมกับการศึกษาของคนปกติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ปัจจุบัน
รัฐโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มคี วามพยายามสร้างความเท่าเทียมให้แก่คนพิการ โดยส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการศึกษา
และมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลยังพบว่ามีคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจ�ำนวน
มากถึง ๓๑๐,๓๓๙ คน๒๙๒ โดยคนพิการส่วนใหญ่ที่ได้รับการศึกษามีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า
คนพิการยังมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงการศึกษา โดยมีหลายสาเหตุ กล่าวคือ การขาดแคลนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ
ศึกษาทีเ่ หมาะสมกับประเภทความพิการ สือ่ สารสนเทศ หรือเครือ่ งมือช่วยส�ำหรับคนพิการ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาส�ำหรับคนพิการ เป็นต้น๒๙๓
การจ้างงานคนพิการ แม้รัฐจะพยายามส่งเสริมและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการในทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนือ่ ง แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงพบว่า ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั คงเลือกช่องทางตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ คือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งท�ำให้คนพิการไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงเมื่อเทียบกับ
การจ้างแรงงานคนพิการหรือการให้สัมปทานสถานที่จำ� หน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน ตามมาตรา ๓๕ ซึ่ง
จะท�ำให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรง และสามารถแสดงศักยภาพของตนท�ำให้คนพิการมีความภาคภูมิใจในตนเอง

๒๙๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ข่าวแจก, กสม. เสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รฐั – ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ”
โดยเร็ว, ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
๒๙๒ รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๐ (สืบค้นวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)
๒๙๓ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CRPD
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การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ ในปี ๒๕๖๐ รัฐโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของปัญหาความเหลื่อมล�้ำเรื่องสิทธิประโยชน์ในบริการสาธารณสุขของคนพิการ จึงได้มีการด�ำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของสิทธิประโยชน์ส�ำหรับคนพิการในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์
จากการใช้บริการสาธารณสุขอย่างสูงสุด
การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ แม้รัฐมีการขับเคลื่อน ส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลของการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึง่ มีคนพิการอาศัยอยูม่ ากกว่าร้อยละ ๖๐ โดยคนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีช่ นบท
และพื้นที่ห่างไกล รัฐควรเร่งการด�ำเนินการดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ชนบท ที่มีคนพิการจ�ำนวนมากอาศัยอยู่
ข้อเสนอแนะ

๑. รัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�ำเนินการออกระเบียบการช่วยเหลือคนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียน
ราษฎร ตามความในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. รัฐควรด�ำเนินการให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบทซึ่งมีคนพิการ
อาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก

๕.๖ สิทธิกลุม
่ ชาติพันธุ์ ชนพื้ นเมือง คนไร้รฐ
ั ไร้สญ
ั ชาติ และประชากรข้ามชาติ
ภาพรวม

กสม. ประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ชนพืน้ เมือง คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ และประชาการข้ามชาติ๒๙๔
พบว่า ในปี ๒๕๖๐ สังคมไทยมีความเป็นพหุลักษณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรม มีกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งน�ำเสนออัตลักษณ์
ของตนเองในลักษณะชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม และชนพืน้ เมือง
ปรากฏตัวมากกว่า ๕๖ กลุ่ม อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มานานหลายชั่วอายุคน แต่ยังประสบปัญหาสถานะบุคคล
ทางกฎหมาย การไร้รัฐ และการไร้สัญชาติ โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากข้อจ�ำกัดจากกฎหมายเกีย่ วกับสัญชาติ และสิทธิ
ในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หรือการพัฒนาต่าง ๆ ได้

บทที่
๕

๒๙๔ ในส่วนนี้ เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง กสม. โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะ กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง และคณะอนุกรรมด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
คณะอนุกรรมการทั้ง ๒ ชุด มีนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ และส�ำนักงาน กสม. โดยคณะท�ำงานพัฒนาระบบการติดตามและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ผ่านกิจกรรมหลัก ๆ คือ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ ใน (๑) การตรวจสอบกรณีการจ�ำหน่ายและ
การระงับการเคลื่อนไหวรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ (๒) การติดตามการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิสูจน์และการรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่น (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕) (๓) การติดตามการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองในภาวะวิกฤต อาทิ กลุ่มมันนิ กลุ่ม
ชาวเล (อูรักลาโว้ย มอแกร็น และมอแกลน) และกลุ่มมลาบรี พร้อมทั้งผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓) และแนว
นโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) (๔) การติดตามผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลไทยตามมาตรฐาน ข้อตกลง และตราสารระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) และ (๕) การตรวจสอบข้อเสนอหลัก ๆ ของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) และ
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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จากการตรวจสอบกรณีร้องเรียน ทั้งสิ้น
๗๕ ค�ำร้อง๒๙๕ และการจัดท�ำรายงานผลการพิจารณา
จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ กสม. พบสถานการณ์ทเี่ กีย่ วกับ
สิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ชนพื้ น เมื อ ง คนไร้ รั ฐ
ไร้สญ
ั ชาติ และประชากรข้ามชาติ ในประเด็นส�ำคัญ
คือ ปัญหาข้อติดขัดในการเข้าถึงสถานะบุคคล
ทางกฎหมายซึ่งท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
สิทธิในด้านต่าง ๆ เนือ่ งจากการขาดเอกสารพิสจู น์ตน
การขาดความชัดเจน หรือปัญหาข้อติดขัดทาง
นโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคล และ
ปัญหาข้อติดขัดการเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนราษฎร และ
การขอมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน การเป็นบุคคล
ไร้รากเหง้าโดยเหตุต่าง ๆ การถูกจ�ำหน่ายหรือการระงับความเคลื่อนไหวรายการบุคคลทะเบียนราษฎร๒๙๖ การใช้
สิทธิของบุคคลต่างด้าว หรือบุตรของแรงงานต่างด้าวทีเ่ กิดในประเทศไทย และการขาดความชัดเจนของกฎหมาย นโยบาย
หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติ (เป็นไทย) ส�ำหรับบุคคลไร้สัญชาติในบางกรณี (อาทิ ผู้ท�ำคุณประโยชน์๒๙๗)

๒๙๕ เป็นค�ำร้องใน กสม. ชุดที่สอง ๔๔ ค�ำร้อง และค�ำร้องใน กสม. ชุดที่สาม ๓๑ ค�ำร้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒๙๖ กสม. ได้ตรวจสอบ (๑) ค�ำร้องที่ ๓๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรณีชาวบ้านต�ำบลอินทขิล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๕,๐๐๘ ราย ได้ถูกจ�ำหน่ายชื่อ
และระงับรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎร ทร. ๙๗ ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งได้รับผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ และ (๒) ค�ำร้องที่ ๒๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ กรณีชาวบ้านอ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกจ�ำหน่ายรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎร โดยยกเลิกบัตรประจ�ำตัวบุคคลไม่มีสถานะบุคคลทางทะเบียน
ที่เคยส�ำรวจไว้ออกจากทะเบียนราษฎรอ�ำเภอเวียงแหง และยกเลิกบัตรประจ�ำตัวบุคคล ไม่มีสถานะบุคคลทางทะเบียน ท�ำให้เสียสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานและได้รับความเดือดร้อน
โดยติ ด ตามสถานการณ์ แ ละประสานการแก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง ได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า การจ� ำ หน่ า ยรายการสถานะบุ ค คลตามกรณี ร ้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วเกิ ด จากข้ อ สงสั ย การทุ จ ริ ต
การจัดท�ำทะเบียนราษฎรในอ�ำเภอแม่แตงและอ�ำเภอเวียงแหง ท�ำให้มบี คุ คลทีถ่ กู จ�ำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและ/หรือระงับความเคลือ่ นไหวทางทะเบียนราษฎร
(แบบเหมารวม) รวมถึงการเพิกถอนสัญชาติไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ (อ�ำเภอแม่แตงและอ�ำเภอเวียงแหง) ไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ประกอบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
ได้ตรวจสอบเหตุทุจริตดังกล่าวด้วย กสม. จึงพยายามใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยจัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับกระทรวงมหาดไทย (โดยกรมการปกครอง)
จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยคณะนิติศาสตร์) และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในการประชุม
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำดังกล่าวจะใช้สิทธิผ่านกระบวนการศาลปกครองเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนค�ำสั่ง หรือประกาศดังกล่าวเพื่อ
เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งพิจารณาและตรวจสอบกรณีที่สงสัยว่ามีการทุจริต โดยจะด�ำเนินการแยกเป็นรายกรณีไป
๒๙๗ กรณี นางอายุ นามเทพ ซึ่งเป็นบุคคลเข้าเมือง และท�ำคุณประโยชน์ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ ให้ได้รับสัญชาติไทยในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออนุมัติสัญชาติ และน�ำความกราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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บทที่ ๕ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของบุคคล ๖ กลุ่ม

นอกจากนี้ ยังพบ ประชากรที่อยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งประสบภาวะความ
ยากล�ำบากอย่างมาก คือ กลุม่ ผูเ้ ฒ่าไร้สญ
ั ชาติ (บุคคลทีม่ อี ายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป
ซึง่ อยูใ่ นประเทศไทย) ทัง้ สิน้ ๘๐,๑๑๘ คน๒๙๘ ในขณะทีม่ เี ด็กและเยาวชน
ไร้รัฐ ไร้สัญชาติที่อยู่ในสถานศึกษา และไม่มีเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคล
(เด็กรหัส G และ P) จ�ำนวน ๙๐,๙๖๖ คน และเด็กและเยาวชนที่เกิด
นอกประเทศไทยแต่เติบโตในประเทศไทย ซึง่ ยังประสบปัญหาการพัฒนา
สถานะบุคคลตามกฎหมายไทย๒๙๙ ภาวะปัญหาของสถานะทางกฎหมาย
ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรือชนพื้นเมืองที่มีวิถีชีวิตการท�ำกินตาม
บรรพบุรษุ ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม และขาดความมัน่ คง ทัง้ ในการใช้ชวี ติ
การท�ำมาหากิน และการตัง้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชน
ที่อยู่อาศัย หรือมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ๓๐๐
ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล หลังจากที่รัฐบาลได้เข้าร่วมและเป็นผู้น�ำระดับสากลใน Group of
Friends พร้อมกับแสดงความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินมาตรการเพือ่ ยุตภิ าวะการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ (Zero Statelessness) ภายใน
๓๐๑
หรือก่อนปี ๒๕๖๗ (#IBelong) กอปรกับความพยายามในการด�ำเนินนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์๓๐๒ และการน�ำแนวทางสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลซึ่งเปิดโอกาสให้มีการร่วมสนับสนุน

บทที่
๕
๒๙๘ ส�ำนักบริหารการทะเบียน ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๙๙ เอกชัย ปิ่นแก้ว, รายงานสรุปการสัมมนาทางวิชาการ “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” จัดโดย กสม. วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
๓๐๐ กสม. ได้ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนตามค�ำร้องที่ ๕๖๗/๒๕๕๙ กรณีขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคล รวมทั้งอยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินให้แก่ชนเผ่ามันนิในพื้นที่จังหวัด
ตรัง พัทลุง และสตูล เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสรุปว่า ชนเผ่ามันนิ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล บริเวณแนวเทือกเขาบรรทัด
มีประชากรประมาณ ๓๒๘ คน ผู้ร้องอ้างว่าปัจจุบันชนเผ่ามันนิแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีการย้ายสถานที่อาศัยและท�ำกินตามสภาพความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ ออกมาติดต่อกับผู้คนภายนอกเป็นครั้งคราว กลุ่มที่สอง กลุ่มที่อยู่อาศัยตามแนวป่าใกล้เคียงพืชเศรษฐกิจ และกลุ่มที่สาม กลุ่มที่มีตั้งถิ่นฐานถาวร ซึ่งในรอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา
ชนเผ่ามันนิประสบปัญหาการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่หลายด้าน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม แหล่งอาหารน้อยลง ท�ำให้ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ และเมื่อไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใน
ป่าก็ถูกเอาเปรียบทางสังคมจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ท�ำให้ไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ซึ่ง กสม. ได้ตรวจสอบสถานการณ์
และประสานการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และเห็นว่า ชนเผ่ามันนิอยู่จริงในพื้นที่ป่าทั้ง ๓ จังหวัด
จึงอาจจะต้องศึกษาให้ละเอียดและรอบคอบเพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำข้อเสนอแนะ โดยก�ำหนดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่ายเพือ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ด้านสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง (ชนเผ่ามันนิ) พื้นที่จังหวัดตรัง สตูล และพัทลุง (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ด้านสถานะบุคคลสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และ
ชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๓๐๑ โครงการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อขจัดการไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ตามการริเริ่มของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) โดยในส่วนของประเทศไทยเริ่มต้นด�ำเนินการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย (กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ในขณะที่ กสม. ท�ำหน้าที่ในการติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าว
๓๐๒ เอกชัย ปิ่นแก้ว, รายงานสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ” จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ UNHCR ระหว่างวันที่ ๕-๖
กันยายน ๒๕๖๐ ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
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การแก้ไขปัญหาโดยกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีห่ รือภาคประชาสังคมมากยิง่ ขึน้ ควบคูก่ บั ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย หรือจัดท�ำ
มาตรการส�ำคัญต่าง ๆ ทีเ่ ปิดโอกาสให้บคุ คลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติสามารถเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน (อาทิ การรักษาพยาบาล การศึกษา
และอืน่ ๆ) ได้ในขณะทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิสจู น์ หรือพัฒนาสถานะบุคคลทางกฎหมาย ท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ควบคู่
กันไป ทัง้ นี้ ผลการส�ำรวจความคืบหน้าในการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ พบว่า ยังคงมีกลุม่ บุคคล
ทีป่ ระสบปัญหาการไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติซงึ่ ยังมิได้รบั การแก้ไขปัญหา และเข้าไม่ถงึ สิทธิในกลุม่ หลัก ๆ ประกอบด้วย ชนกลุม่ น้อย
๑๙ กลุม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)๓๐๓ เด็กไร้รฐั ไร้สญั ชาติทไี่ ด้รบั การส�ำรวจในสถาบันการศึกษาของรัฐ (เด็กติด G) และเอกชน
(เด็กติด P) และกลุ่มคนไร้รากเหง้า (ตามการส�ำรวจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ซึ่งมิได้เป็น
ปัญหาที่อยู่เฉพาะใน ๔๐ จังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวชายแดนเท่านั้น ดังนั้น รัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงประกาศ
หรือค�ำสั่งต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะของบุคคล
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็น กสม. ยังพบว่า การเชือ่ มโยงระหว่างกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร และสัญชาติ และแนวทางการพิสูจน์สถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ ยังคงมีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงต่อ
การกระท�ำความผิด หรือการทุจริต กอปรกับสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่บุคคลมีลักษณะการใช้ชีวิตทั้งการอพยพโยกย้าย
โดยเหตุของภัยทัง้ จากการกระท�ำของมนุษย์ หรือภัยธรรมชาติ ความจ�ำเป็นในการท�ำมาหากิน หรือการตัง้ ครอบครัว ท�ำให้การ
ปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ยังมีขอ้ จ�ำกัดทีท่ ำ� ให้บคุ คลทีเ่ ข้าถึงสิทธิและสถานะบุคคลได้แตกต่างกัน อาทิ การขัดกันของเอกสารพิสจู น์ตนกับ
ข้อเท็จจริง เนือ่ งจากการพัฒนาสถานะบุคคลของบิดา-มารดา และบุตรทีต่ า่ งกัน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ่ ช้ระยะเวลานาน
ท�ำให้จำ� นวนบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมเี พิม่ มากขึน้ (อาทิ กรณีบตุ รทีเ่ กิดในช่วงทีไ่ ม่มกี ารส�ำรวจ หรือก�ำหนดสถานะ) นอกจากนัน้
ยังมีข้อเท็จจริงของการรับหรือจัดท�ำเอกสารแสดงสถานะบุคคลที่มาจากการส�ำคัญผิด (อาทิ การถือบัตรประจ�ำตัว
แรงงาน หรือหนังสือเดินทางที่แสดงสัญชาติของประเทศเพื่อนบ้าน)

๓๐๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทย
เป็นการเฉพาะราย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท<ี่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/177/50.PDF>
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ของบุคคล ๖ กลุ่ม

การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

กสม. ประเมินสถานการณ์ และมีข้อสังเกตต่อการด�ำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
กรณีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ณ ปัจจุบัน มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เน้นการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ๓๐๔ เนื่องจากเห็นความส�ำคัญของวิกฤติการณ์การค้ามนุษย์ โดยเชื่อมโยง
กับการไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เป็นระยะ อาทิ การแก้ไข
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�ำนวน ๕ ครัง้ โดยแต่ละครัง้ มีเป้าหมายหรือเน้นกลุม่ บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะทีแ่ ตกต่างกัน
อาทิ การแก้ไขปัญหาสถานะของบุคคลที่เสียสัญชาติจากการเสียดินแดน ซึ่งต้องมีการรับรองหรือหลักฐานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการเสียสัญชาติตามหลักดังกล่าว (พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕๓๐๕) อาทิ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
เชื้อสายไทย มะริด ทวาย ตะนาวศรี และเกาะกง ซึ่งเสียดินแดนในปี ๒๔๑๑ แต่ยังพบว่า มีบางกลุ่มที่มีการร้องเรียน อาทิ
กลุ่มบุคคลเชื้อสายไทยสัญชาติพม่าหรือคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งตามข้อเท็จจริงมิได้เป็นพื้นที่ซึ่งมี
การเสียดินแดน๓๐๖ หรือกลุ่มไทลื้อ (ซึ่งไม่มีประวัติการขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลเชื้อสายไทย) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา
ซึ่งเชื่อมโยงกับดินแดน (สิบสองจุไท) โดยเป็นส่วนที่ประเทศไทยเสียไปในปี ๒๔๑๖ ในส่วนของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจ�ำ
ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G) รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว๗๑๖๗ ลงวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน
ขึน้ ต้นด้วยตัวอักษร (G) ในระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร โดยให้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางทีส่ ำ� นักทะเบียนกลาง
กรมการปกครองก�ำหนด

บทที่
๕

๓๐๔ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ “การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย” เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดูข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ <www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/09/10.PDF>
๓๐๕ ดูข้อมูลเพิ่มเติม <www.stateless4child.net>
๓๐๖ ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นจากบ้านห้วยส้าน อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ�ำนวน ๓๕๑ คน ภายหลังบุคคล
ทัง้ หมดยืน่ ฟ้องรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย กับพวกรวม ๔ ราย ไม่รบั รองสัญชาติให้แก่ชาวบ้านกลุม่ ดังกล่าว ซึง่ ศาลปกครองเห็นว่าค�ำสัง่ ทีไ่ ม่รบั รองสัญชาตินนั้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้แก่คนไทยพลัดถิน่ ทัง้ ๓๕๑ คน โดยเหตุผลเพราะมีหลักฐานทางประวิตศิ าสตร์วา่ ชาวบ้านกลุม่ นีต้ อ้ งกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอืน่ โดยเหตุ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในปี ๒๔๑๑ และปัจจุบันไม่ปรากฏว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ถือสัญชาติของประเทศอื่น แต่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดตาก ซึ่งเป็น
อาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ โดยทั้งหมดมีชื่อตัวชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีความเป็นอยู่วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นเดียวกับคนไทยภาคเหนือ รวมทั้งได้รับการส�ำรวจ
และจัดท�ำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก�ำหนด ตามนัยกฎกระทรวงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงฟังได้ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นคนไทยพลัดถิ่นตามนิยามในมาตรา ๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงย่อมต้องได้
รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีผลให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๙/๖ วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งต่อมาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
รับรองคนไทยพลัดถิ่นมีมติ ไม่อุทธรณ์โต้แย้งค�ำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าว
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นอกจากนั้น โดยที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความชัดเจนของการปฏิบัติงาน และโครงสร้างระหว่างส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒๓๐๗ กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง๓๐๘ ท�ำให้คณะรัฐมนตรี
มีมติเมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จัดตัง้ คณะกรรมการคัดกรองบุคคล และน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยพยายาม
ปรับปรุงการเสนอแนวทาง “การคัดกรองเข้าเมือง” เป็นหน้าทีข่ องส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตรวจ/คัดกรองลักษณะของ
บุคคลก่อนการเข้าเมือง) และ “การดูแลบุคคลที่อยู่ภายในประเทศ” เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย (การดูแลบุคคล
ที่ปรากฏตัวในประเทศไทย และมีปัญหาสถานะบุคคล)๓๐๙
ทั้งนี้ การตรวจสอบยังพบว่า ลักษณะการปฏิบัติงานในด้านการทะเบียนราษฎร์ ณ ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานยังยึดติด
แบบฟอร์ม/แบบบันทึก ในกรณีที่มีการท�ำเอกสารสูญหาย และมีการขอคัดเอกสารดังกล่าวจากส�ำนักทะเบียนราษฎร
ทั้ง ๆ ที่เอกสารอื่น ๆ ที่มีอยู่ก็มีข้อมูลที่ส�ำคัญหรือจ�ำเป็นแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องขอแบบฟอร์ม/แบบบันทึก (ซึ่งไม่มีระเบียบ
รองรับ) จนท�ำให้เกิดความคุ้นชินในการปฏิบัติและเข้าใจกันไปเอง จนสร้างภาระโดยไม่จ�ำเป็นในการพิสูจน์สถานะบุคคล
ซึ่งในภายหลังกระทรวงมหาดไทยก็ออกค�ำสั่งให้รับรองเอกสารต่าง ๆ (อาทิ ใบ ท.ร. ๑๐๐)
ในกรณีการจ�ำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร โดยเหตุทมี่ กี ารสงสัยเรือ่ งข้อมูลหรือการขาดหลักฐาน
ทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการก�ำหนดรายการบุคคลในทะเบียนราษฎร หากมีการพิสจู น์ภายหลัง กฎหมายก�ำหนดให้บคุ คลสามารถ
ขอคืนรายการบุคคลได้๓๑๐ หรือหากมีการทุจริต หากมีการยกเลิกการจ�ำหน่ายรายการบุคคลแล้วก็สามารถขอเพิ่ม
ชือ่ บุคคลใหม่ (ได้เลขประจ�ำตัวบุคคลใหม่) ได้๓๑๑ ทัง้ นี้ ยังพบว่า ในปี ๒๕๖๐ มีชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นหลายกรณี
ถูกจ�ำหน่ายรายการบุคคล และการระงับการเคลือ่ นไหวทางทะเบียนราษฎรแบบกลุม่ หรือรวมทัง้ หมด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ

๓๐๗ ประเทศไทย ประกาศใช้กฎหมายคนเข้าเมือง ปี ๒๔๗๐ ดังนั้น การเข้ามาของบุคคลต่างด้าวก่อนเวลานั้นให้สันนิษฐานเป็นบุคคลสัญชาติไทย
๓๐๘ อาทิ การใช้อำ� นาจตามมาตรา ๑๗ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ บัญญัติว่า “ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือ
จ�ำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้” ก�ำหนดให้เป็นการเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเป็นส�ำคัญ
๓๐๙ เอกชัย ปิน่ แก้ว, รายงานสรุปการสัมมนาแลกเปลีย่ น “ประสบการณ์การจัดการการย้ายถิน่ ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองและผูล้ ภี้ ยั ” และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “กลไกการคัดกรอง การจัดการย้ายถิน่
ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้ลี้ภัยตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐” ร่วมจัดโดย กสม. สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�ำประเทศไทย และโครงการอไซลัมแอคเซส
ประจ�ำประเทศไทย วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเรมบรานท์ สุขุมวิท ๑๘ กรุงเทพฯ
๓๑๐ มาตรา ๙๗ หากมีการจ�ำหน่ายโดยเหตุที่ไม่แสดงตน แล้วสามารถแสดงหลักฐานใด ๆ ได้หลังจากที่มีการจ�ำหน่ายแล้ว สามารถขอคืนรายการบุคคล (ได้เลขประจ�ำตัวบุคคลเดิม) ได้
๓๑๑ มาตรา ๑๑๐ หากมีการจ�ำหน่ายโดยเหตุของการทุจริต แล้วไม่สามารถขอคืนรายการบุคคลได้ เว้นแต่สามารถแสดงหลักฐานใหม่ได้ (การมีสูติบัตร การตรวจ DNA และอื่น ๆ)
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สิทธิของบุคคลที่ได้รับการส�ำรวจและจัดท�ำรายการบุคคลไปแล้วจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของหน่วยงานรัฐ๓๑๒
พบว่า มีจ�ำนวนบุคคลที่ตกหล่นจ�ำนวนมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม ที่อพยพเข้ามาอาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน และตกส�ำรวจจากการด�ำเนินการตั้งแต่ในปี ๒๕๔๒ ปี ๒๕๕๐ จนถึงการปิดการส�ำรวจ
(วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ทั้งนี้ ยังพบข้อโต้แย้งเรื่องจ�ำนวนบุคคลที่ตกหล่น เนื่องจากมีการส�ำรวจบุคคลต่อเนื่องตั้งแต่
ปี ๒๕๒๗ ท�ำให้โอกาสที่บุคคลจะตกหล่นการส�ำรวจมีไม่มากนัก ในขณะที่ประเทศไทยรับรองชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ เท่านั้น ที่จะเข้าข่ายการเป็นชนกลุ่มน้อยที่ตกส�ำรวจ (ในกรณีเด็ก
นักเรียน และบุคคลไร้รากเหง้า ต้องเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยก่อนหรือภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘) แต่หลังจากทีม่ กี าร
ประกาศให้แสดงตนแล้ว บุคคลทีม่ ไิ ด้แสดงตนจึงถูกจ�ำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร (กลุม่ ซึง่ ควรเป็นบุคคล
ประเภทรหัส ๐ กลุ่ม ๘๙) มีจ�ำนวนมากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งในกรณีที่บุคคลมีข้อโต้แย้ง (อาทิ ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร
หรืออืน่ ๆ) ก็มกี ารตรวจสอบหลักฐาน พยาน และพิจารณาคืนรายการบุคคลในกรณีตรวจสอบได้เป็นรายกรณี กสม. เห็นว่า
การกระท�ำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายการบุคคลในขณะที่การด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือ
การตรวจสอบใด ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน
กรณีการแปลงสัญชาติส�ำหรับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยพิจารณาลักษณะของจุด
เกาะเกีย่ วส�ำคัญ อาทิ การสมรสของหญิงต่างด้าวกับชายสัญชาติไทย (การถือทะเบียนสมรสนานกว่า ๓ ปี หรือมีทะเบียนสมรส
๑ ปีขึ้นไปกรณีมีบุตร ทั้งนี้ ชายสัญชาติไทยต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) หากมิใช่บุคคลที่เป็นชนกลุ่ม
น้อย ๑๙ กลุม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ให้ยนื่ ค�ำขอแปลงสัญชาติตอ่ ต�ำรวจสันติบาลในการด�ำเนินการ ในส่วนของบุคคลตาม
มาตรา ๓๘/๒ จะเข้าข่ายเป็นบุคคลต่างด้าว (ทีม่ ใิ ช่ชนกลุม่ น้อย) แต่เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย๓๑๓
นอกจากนั้น คุณสมบัติของการขอแปลงสัญชาติตามการสมรส บุคคลจะต้องมีสถานภาพการสมรสคงอยู่จนถึงวันที่ได้รับ
สัญชาติ แต่หากเป็นบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ให้ยื่นค�ำขอที่ส�ำนักทะเบียนในพื้นที่ โดย
การขอแปลงสัญชาติ มีเอกสารมากกว่าการขอสัญชาติตามสามี เนื่องจากจะต้องมีใบถิ่นที่อยู่ (ใบต่างด้าว) การอยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๕ ปี การมีใบอนุญาตท�ำงาน (work permit) และการเสียภาษีต่อเนื่อง ๓ ปีติดต่อกัน
การมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่หรือมากกว่า ๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป (เว้นแต่กรณีที่เป็นชนกลุ่มน้อยทั่วไป ก�ำหนดให้ต้องมีรายได้
ต่อเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท แต่หากเป็นคนต่างด้าวที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับสัญชาติไทย ให้ลดลงเหลือกึ่งหนึ่ง) และมีขั้นตอน
หลังจากทีย่ นื่ เอกสารขอแปลง ทีจ่ ะต้องน�ำเสนอตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ยังมีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยาก และมากกว่าการขอสัญชาติตามสามี
ซึ่งส่งผลให้บุคคลที่มีปัญหาสถานะในกลุ่มที่ไม่สามารถมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวต้องประสบปัญหาการเข้าถึง
สิทธิต่าง ๆ
กรณีการไร้รัฐและไร้สัญชาติ การด�ำเนินการจะแยกออกจากกัน เนื่องจากมีกระบวนการแก้ไข และมีกฎหมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน การไร้รฐั มีลกั ษณะข้อเท็จจริงอีกนัยหนึง่ คือ การไร้เอกสารพิสจู น์ตน (undocumented) ซึง่ ท�ำให้บคุ คลไม่มี
สิทธิทางแพ่ง เนื่องจากขาดสถานะบุคคลทางกฎหมาย (ขาดเอกสารมหาชนที่รับรองความสัมพันธ์กับรัฐ) ในขณะกลุ่มคน
ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว/อพยพไปตามลักษณะการด�ำเนินชีวติ ก็จะเป็นบุคคลเร่รอ่ น และกลายเป็นคนไร้เอกสารพิสจู น์ตน นอกจากนัน้
ยังมีบคุ คลทีป่ ฏิเสธการจดทะเบียนสถานะบุคคล๓๑๔ และบุคคลทีม่ สี ำ� นึกเป็นไทยแต่ไม่มเี อกสารพิสจู น์ตน อีกทัง้ ยังมีบคุ คล
ต่างด้าวที่ไร้รัฐ (กลุ่มที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานแล้ว ตกส�ำรวจ หรือไม่มีเอกสารพิสูจน์ตน) ในกรณีดังกล่าว
๓๑๒ เอกชัย ปิ่นแก้ว, รายงานสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ” จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ UNHCR ระหว่างวันที่ ๕-๖
กันยายน ๒๕๖๐ ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
๓๑๓ มาตรา ๓๘/๒
๓๑๔ โดยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ กรณีของบุคคลเร่ร่อนรู้ส�ำนึกตนตอนอายุ ๖ ปี ซึ่งมีจุดอ้างอิงถึงชุมชนที่บึงกาฬ ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย-ลาว (การสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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ณ ปัจจุบนั รัฐบาลพยายามแก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย โดยมีการด�ำเนินการส�ำคัญ คือ การแจ้งเกิด (birth registration)๓๑๕
และการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร๓๑๖ ในขณะที่ยังมีข้อจ�ำกัดเรื่องหลักฐานต่าง ๆ
กรณีคนไร้รากเหง้า๓๑๗ ในทางปฏิบตั บิ คุ คลดังกล่าวอาจจะปฏิเสธการรับ “บัตรหัวศูนย์” ในขณะทีก่ ารส�ำรวจข้อมูล
ประชากรกลุม่ ดังกล่าวก็ไม่มคี วามชัดเจนแต่อย่างใด โดยสืบเนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาคนไร้รากเหง้า มีการคาดการณ์ตัวเลข แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
ชนกลุ่มน้อยจ�ำนวน ๔๘๐,๐๐๐ คน และกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ดังนั้น การคาดการณ์ตัวเลข
ดังกล่าวยังคงมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ รัฐมีหลักเกณฑ์การพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลในกรณีที่มีการรับรองการเกิด หรือข้อเท็จจริง
ทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคลทีป่ ระสงค์จะขอการรับรอง (๑) กรณีการเกิดหรือการรูเ้ ห็นสถานทีเ่ กิดต้องเป็นพยานบุคคล ซึง่ ต้องมีอายุ
มากกว่าบุคคลที่จะขอการรับรองการเกิดอย่างน้อย ๗ ปี (อายุตามก�ำหนดที่เป็นวัยไร้เดียงสาตามกฎหมาย) (๒) กรณีการ
รับรองความประพฤติ หรือพฤติการณ์ต้องแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีสถานะที่น่าเชื่อถือ การแก้ไขปัญหาการไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติซงึ่ มีความคาบเกีย่ วกับหลักการพิจารณาทัง้ ความมัน่ คงของรัฐ และความมัน่ คงของมนุษย์ ดังนัน้ จึงต้องพิจารณา
ความสมบูรณ์ของระบบการบริหารจัดการประชากรของรัฐ การแก้ไขกฎหมายทะเบียนราษฎร (พระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๕) ซึ่งยังมีข้อติดขัด/ความคลุมเครือในการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อาทิ หลัก
ฐานการแจ้งเกิดบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ การมีเลขประจ�ำตัวบุคคล (เลข ๑๓ หลัก) ในสูติบัตร (ออกโดย
ตัวแทนของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ) การมีเลขที่บ้านชั่วคราว ในขณะที่ลักษณะการอยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลง (อาทิ
การอยูอ่ าศัยบนแพ หรือรถยนต์) ในขณะทีร่ ฐั บาลก�ำลังพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขพระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุ้มครองบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยแก้ไข
๓๑๕ กฎหมายก�ำหนดว่า บุคคลใด ๆ ก็ตามที่เกิดในประเทศไทย จะสามารถแจ้งเกิดกับส�ำนักทะเบียนในพื้นที่ดังกล่าวได้ (รวมถึงบุตรผู้หนีภัยจากการสู้รบ บุตรของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย และ
อื่น ๆ) การได้รับใบเกิดเป็นการแสดงตัวตนของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น มิได้เกี่ยวข้องกับสิทธิในการอยู่อาศัย หรือสิทธิในสัญชาติ โดยให้พิจารณาสถานะของบุตรเป็นไปตามสถานะของบิดามารดาในขณะที่บุตรเกิด
๓๑๖ หากบิดา-มารดามีสัญชาติไทย ก็เป็นไปตามกฎหมายโดยทั่วไป ทั้งนี้ หนังสือรับรองข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้ (อาทิ การรับรองการเกิด ตาม ๒๐/๑ หรือการ
แสดงความเป็นบิดา-มารดา หรือใบเกิด) จะไม่มีอายุการใช้งาน ในขณะที่หากเป็นการรับรองสถานะบุคคล (การสมรส และอื่น ๆ) จะมีอายุการใช้งาน
ทั้งนี้ คนต่างด้าวบางประเภทที่สามารถเพิ่มชื่อได้ จะพิจารณาจากสิทธิการอยู่อาศัยเป็นส�ำคัญ (เรียงจากสิทธิทางการอยู่อาศัยถาวรไปจนถึงสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) โดยแบ่งเป็น
(๑) บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร บุคคลที่มีใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๖ เล่มสีน�้ำเงิน) (หากเป็นต่างด้าวทั่วไปยื่นที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากเป็นชนกลุ่ม
น้อยอื่น ๆ ยื่นที่อ�ำเภอ หรือเขต โดยต้องผ่านคณะกรรมการที่มีปลัด มท. เป็นประธาน และผู้บัญชาการ ตม. เป็นเลขานุการ และหากเห็นชอบต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี โดยหลังจากนั้นที่ผ่านความเห็นชอบทั้งหมดแล้ว ยื่นเรื่องขอรับใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่กับ ตม. และเพิ่มชื่อ พร้อมท�ำใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว) ส่วน
ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว (สีแดง) (ออกโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว โดยมีระยะเวลาต่ออายุ ๑ หรือ ๕ ปีแล้วแต่กรณี) ในกลุ่มนี้ถือเป็นข้อบังคับ มีโทษปรับในกรณี
ที่ไม่มีการเพิ่มชื่อ และไม่ท�ำใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
(๒) บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยการขอการตรวจลงตรา (visa) โดยหากประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ และท�ำใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวก็สามารถกระท�ำได้
แต่ไม่มีข้อบังคับ (เอกสารที่ก�ำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศต้องรับรอง คือ เอกสารการเกิด และตาย ตาม ๒๘ วรรคสองของพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร) ทั้งนี้ ในกรณีที่
เดินทางออกราชอาณาจักรไทย ให้นายทะเบียนติดตามเจ้าบ้าน
(๓) บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่มีการออกนโยบายพิเศษ อาทิ รัฐบาลมิสามารถด�ำเนินการใดๆ ได้ (ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ) ก็จะพิจารณา
ผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ (หรือจะพบค�ำว่า “อนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ”) กรณีดังกล่าวถือว่า รัฐบาลให้สิทธิในการอยู่อาศัย โดยการขอมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
๑๗ ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ โดย ณ ปัจจุบันมี ๑๙ กลุ่ม (อาทิ ชุมชนบนพื้นที่สูง เวียดนามอพยพ จีนฮ่อ อดีตทหารจีนคณะชาติ
ชาวเล และอื่น ๆ เป็นต้น) โดยในกลุ่มนี้จะไม่มีระยะเวลาก�ำหนดในการผ่อนผันหรือส่งกลับ หรือรัฐบาลพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ความจ�ำเป็นการด้านเศรษฐกิจ) อาทิ กลุ่มแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการผ่อนผันให้สิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศไทย (เข้ามิชอบ แต่อยู่ได้ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ) โดยในกลุ่มนี้จะมีระยะเวลาก�ำหนดในการผ่อนผันหรือส่งกลับ ทั้งนี้ การอนุญาต
ผ่อนผันให้อยู่ต่อเนื่องหากไม่เกิน ๕ ปี ไม่สามารถท�ำทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ได้ (กฎกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๑) (ทะเบียนบ้านชนกลุ่มน้อย มิใช่ทะเบียนบ้านแรงงานข้ามชาติ)
ทั้งนี้ การท�ำ ท.ร.๓๘ (ท.ร.๓๘/๑) จะเป็นทะเบียนประวัติเพื่อป้องกันภาวะการไร้รัฐส่วนหนึ่ง
(๔) บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่รฐั บาลไม่มนี โยบายการให้สทิ ธิในการอยูอ่ าศัย ก�ำหนดให้ดำ� เนินการตาม มาตรา ๓๘ วรรคสอง (ส�ำหรับต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่สามารถเข้า
ถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลได้ เว้นแต่การซือ้ หลักประกันทางสุขภาพ) คือ การท�ำทะเบียนประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน (บัตรหัวศูนย์ หลัก ๖ และ ๗ เป็น ๐๐) โดยถือเป็นกลุม่ ทีย่ งั
ไม่มนี โยบายแก้ไขปัญหา ในส่วนนีเ้ ป็นความพยายามแก้ไขปัญหาการไร้รฐั (บุคคลทีไ่ ม่มเี อกสารของรัฐใด ๆ รับรอง และเดินทางเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย อาทิ โรฮิงญาทีไ่ ม่มเี อกสารพิสจู น์ตน)
ทั้งนี้ บุคคลที่ถือบัตรหัวศูนย์ หลัก ๖ และ ๗ เป็น ๐๐ ยังมีบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ตามมาตรา ๑๙ การแจ้งเกิดของเด็กแรกเกิดเกินก�ำหนด เด็กไร้เดียงสา เด็กถูกทอดทิ้งภายใต้การดูแลของ
พม. โดยมีรายละเอียดตามมาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒ (คนไทยที่รอพิสูจน์สัญชาติ ยังมีสิทธิในการรักษาพยาบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ
๒,๒๔๓ บาทต่อหัวต่อปี) และมาตรา ๑๙/๓ ซึง่ นายทะเบียนสามารถไม่รบั แจ้งเกิด หรือไม่ออกสูตบิ ตั รได้ในกรณีทไี่ ม่มพี ยานหลักฐานรับรองสถานะการเกิด และไม่มคี วามชัดเจนเรือ่ งสัญชาติ
๓๑๗ บุคคลที่อยู่ในข่ายที่เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ไม่สามารถน�ำเสนอพยานหลักฐานทางราชการได้
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ของบุคคล ๖ กลุ่ม

เพิ่มเติม ๑๙/๒ ซึ่งสันนิษฐานว่า “บุคคลดังกล่าวเกิดในประเทศไทย” (โดยไม่ก�ำหนดอายุ แต่มีการก�ำหนดคุณสมบัติเพิ่ม
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก�ำหนด)
อนึ่ ง สถานะบุ ค คลเกิ ด จากกฎหมายทะเบี ย นราษฎรโดยการส� ำ รวจ/ลงรายการบุ ค คลตามกฎหมาย ส่ ว น
สิทธิในการอยู่อาศัยจะเกิดจากกฎหมายการเข้าเมือง ส่วนสิทธิในสัญชาติไทยเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติ ซึ่งจะโยงไปที่
สิทธิอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ สถานะทางทะเบียนราษฎรจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริงตามกฎหมาย และอื่น ๆ ส่วนการไร้รัฐ
จะแก้ไขได้จากกฎหมายทะเบียนราษฎร
กรณีชมุ ชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมืองทีม่ วี ถิ ชี วี ติ การท�ำกินตามบรรพบุรษุ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
กสม. พบปัญหาร่วมระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู และในพืน้ ทีป่ า่ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก กับกลุม่ ชาวเลในพืน้ ที่ ๕
จังหวัดติดทะเลอันดามัน และชาวมันนิในเทือกเขาบรรทัดภาคใต้ คือ ปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�ำกิน พื้นที่
ทางจิตวิญาณ การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม และภาษา ท่ามกลางการพัฒนาไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งปัญหา
สิทธิในการพัฒนาสถานะทางกฎหมายให้พน้ จากการเป็นคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ความไม่ชดั เจนในนิยามชนพืน้ เมือง (indigenous
peoples) ท�ำให้การปฏิบัติตามสนธิสัญญาหลักตลอดจนมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน
หรือให้การรับรอง รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิของชนพืน้ เมือง (UNDRIP) ซึง่ รัฐบาลไทยได้ลงนามรับรองแล้ว
ยังไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีกลไกการด�ำเนินงานและแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้สามารถคุ้มครองสิทธิชนพื้นเมืองได้
อย่างสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖๐ กสม. พบสถานการณ์ชุมชนกะเหรี่ยงซึ่งเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่ถูกประกาศเป็นอุทยานเพิ่มเติม
๒๑ แห่งในภาคเหนือ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังคงมีปญ
ั หาการกันพืน้ ทีไ่ ร่หมุนเวียน ป่าชุมชน และการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์และได้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
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ทั้งนี้ กสม. พบปัญหาอุปสรรคส�ำคัญ ใน ๗ กลุ่มหลัก คือ
กลุม่ ทีห่ นึง่ กลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาทางนโยบายคนไร้รากเหง้าในประเทศไทย พบว่า (๑) ยังไม่มกี ฎหมายการก�ำหนดสถานะ
ทางกฎหมายให้แก่คนไร้รากเหง้าทัง้ ในกลุม่ ทีพ่ สิ จู น์การเกิดในประเทศไทยได้และกลุม่ ทีไ่ ม่อาจพิสจู น์รากเหง้าหรือข้อเท็จ
จริงใด ๆ ของตนเองได้เลย (๒) ยังไม่มนี โยบายทีช่ ดั เจนในทางกฎหมายในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และ (๓) บุคคลดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทั้งในส่วนของ
สิทธิทกี่ ฎหมายรับรอง และสิทธิมนุษยชนตามธรรมชาติ อาทิ สิทธิในการได้รบั การก�ำหนดสถานะทางกฎหมาย สิทธิในการ
ก่อตั้งครอบครัว การท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการประกอบอาชีพ

กลุ่มที่สอง กลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองซึ่งไร้สัญชาติ ที่เข้ามาอยู่ และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผสม
กลมกลืนแล้ว พบว่า (๑) ยังขาดนโยบายก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้สถานะบุคคลตามกฎหมายโดยปรับเปลี่ยนจาก
“คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว”
ให้กลายเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย” ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
และ (๒) บุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสถานะทางกฎหมาย ท�ำให้สามารถเข้าถึงหรือมีสทิ ธิทไี่ ด้รบั การรับรองทางกฎหมาย
อาทิ สิทธิในการเดินทาง การท�ำงาน การเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยได้รับหลักประกันสุขภาพ การถือครองที่ดิน หรือที่
ท�ำกิน การประกอบกิจการต่าง ๆ โดยมีข้อจ�ำกัดตามที่กฎหมายบัญญัติ
กลุ่มที่สาม กลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองไร้สัญชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ) ที่ต้องใช้
หลักเกณฑ์การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย พบว่า (๑) กฎหมาย นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการขอแปลงสัญชาติก�ำหนด
ให้ใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามวิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ และ
ชนพื้นเมือง ซึ่งไร้สัญชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ท�ำให้บุคคลเหล่านั้น เข้าไม่ถึงความมีสัญชาติ (๒) การแก้ปัญหากลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ และชนพืน้ เมืองไร้สญ
ั ชาติโดยการก�ำหนดให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ท�ำให้ไม่อาจเข้าถึง
สัญชาติ และประเทศไทยไม่สามารถขจัดปัญหาความไร้สัญชาติตามข้อก�ำหนดในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ข้อ ๑๕) กติกา ICCPR และอนุสัญญา CRC (๓) การแก้ไขปัญหาการไร้รัฐ ไร้สัญชาติในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการแปลงสัญชาติ
ไม่สามารถด�ำเนินการได้จริง หรือเสร็จสิ้นในช่วงอายุของบุคคลนั้น ๆ ได้ และ (๔) ความไร้สัญชาติท�ำให้เกิดลักษณะการ
เลือกปฏิบัติจากเจตคติที่เกิดขึ้น อาทิ การเข้ารับการบริการของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ การผลักเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
และการทุจริตในกระบวนการต่าง ๆ
164 | รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐
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กลุ่มที่สี่ กลุ่มเด็กนักเรียนไร้รัฐและไร้สัญชาติ (เด็กนักเรียนติดรหัส G รหัส P และในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน) ที่ต้องการจัดการก�ำหนดสถานะทางกฎหมาย พบว่า เด็กและเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิมนุษยชนต่าง ๆ และต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมด�ำเนินคดีในข้อหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การเข้าสู่
กระบวนการต่าง ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย และเสี่ยงต่อการกระท�ำความผิดต่อกฎหมาย (อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์
การทุจริต และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ) ท�ำให้เกิดความไม่มนั่ คงในการด�ำรงชีวติ โดยทัว่ ไป ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต
และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ รวมถึงสิทธิและโอกาสในการถูกจ้างงาน และได้ทำ� งานตามความสามารถ สิทธิในการได้รบั การ
ประกันสุขภาพทีด่ ี สิทธิและเสรีภาพในการเคลือ่ นย้ายหรือเดินทาง สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม และกองทุนต่าง ๆ
ของรัฐ (อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินทดแทน)
กลุ่มที่ห้า กลุ่มตกหล่นการส�ำรวจหรือได้รับการส�ำรวจ ยังไม่มีการจัดท�ำทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวบุคคลตาม
การส�ำรวจกลุ่มบุคคลประเภทที่ ๑ ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล วันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๔๘) (กลุ่มซึ่งควรเป็นบุคคลประเภทรหัส ๐ กลุ่ม ๘๙) พบว่า ยังมีบุคคลที่ตกหล่นต่อสิทธิในสถานะอันพึงมีพึงได้
อาทิ สิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศโดยมีกฎหมายรองรับ สิทธิในการขออนุญาตท�ำงานตามกฎหมาย สิทธิในการได้รับ
หลักประกันสุขภาพ และสิทธิในการเดินทาง โดยบุคคลดังกล่าวเสี่ยงที่จะตกเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติถาวร และมีโอกาสถูก
จับกุม คุมขัง และด�ำเนินคดีในฐานความผิดคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในระหว่างที่รอการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
ในสถานะ รวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านอื่น ๆ ด้วย
กลุม่ ทีห่ ก กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละชนพืน้ เมืองทีไ่ ด้รบั การแก้ไขปัญหาความไร้รฐั โดยบันทึกตัวบุคคลในระบบทะเบียน
ราษฎร ตามมาตรา ๓๘ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (บุคคลประเภทรหัส ๐ กลุม่ ๐๐)
แต่ยงั ไม่มกี ารก�ำหนดสถานะ พบว่า เป็นกลุม่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัติ เพือ่ แก้ไขปัญหาความไร้รฐั
แต่ยังไม่มีการก�ำหนดสถานะบุคคลในประเภทหนึ่งประเภทใด เนื่องจากยังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการพิสูจน์สถานะที่ถูก
ต้องตามกฎหมาย ท�ำให้ยงั เป็น “คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง” ซึง่ เผชิญกับความเสีย่ งในการด�ำรงชีวติ การถูกจับกุมคุมขัง
หรือการผลักดันออกนอกประเทศ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ
นอกจากนั้น ในส่วนของนโยบายผลักดันและขับเคลื่อนกลไกการขจัดปัญหาความไร้รัฐในภาคปฏิบัติของ
ั หามีความรุนแรงและจ�ำนวนมาก ในขณะที่
หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย๓๑๘ พบว่า ขอบเขตและสถานการณ์ปญ
ยังมีขอ้ จ�ำกัดในการจัดการปัญหาของภาครัฐ และเอกชน ซึง่ ท�ำให้เกิดสภาพปัญหาคอขวด (bottleneck) ในการขับเคลือ่ นกลไก
ในการจัดการปัญหาส�ำหรับผู้ประสบปัญหาสถานะบุคคล ดังจะพบได้จากการปฏิเสธค�ำร้องในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
สถานะ การรับค�ำร้องแต่ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ การปฏิเสธทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายปกครองในกระบวนการ
แก้ไขปัญหาสถานะ รวมถึงการทุจริตในกระบวนการจัดการปัญหาสถานะ
กลุ่มที่เจ็ด ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรือชนพื้นเมืองที่มีวิถีชีวิตการท�ำกินตามบรรพบุรุษ พบว่า ชุมชนโดยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและในพื้นที่ป่าทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ในเทือกเขาบรรทัดภาคใต้ และชุมชนในพื้นที่
๕ จังหวัดติดทะเลอันดามัน เผชิญปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�ำกิน พื้นที่ทางจิตวิญาณ การสืบทอดภูมิปัญญา
วัฒนธรรม และภาษา ท่ามกลางกระแสการพัฒนา รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ การประกาศนโยบาย หรือค�ำสัง่ ต่าง ๆ
ในการพัฒนา หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้มีการจ�ำกัดสิทธิในการใช้ และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
การไม่ได้รบั ความคุม้ ครองทางกฎหมาย และไม่ได้รบั /ไม่สามารถเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ โดยเหตุของการเป็นชุมชน
๓๑๘ ข้อเท็จจริงแห่งสภาพปัญหาและแนวคิดในการจัดการจากการผลการศึกษาวิจยั ตามโครงการวิจยั การเข้าถึงสิทธิในสัญชาติในประเทศไทย : บทวิเคราะห์ปญ
ั หาทางปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ
(Nationality procedures in Thailand : Bottlenecks analysis and recommendation in addressing implementation challenges) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และชุติ งามอุรุเลิศ
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บทที่
๕

ที่มิได้รับการยอมรับ หรือการมีข้อพิพาททางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในการถือครอง หรือใช้ประโยชน์ใน
ที่อยู่อาศัย และที่ท�ำกิน๓๑๙
ข้อเสนอแนะ

กสม. มีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน ๗ กลุ่มหลักข้างต้น คือ
กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่มีปัญหาทางนโยบายคนไร้รากเหง้าในประเทศไทย เห็นสมควรให้ (๑) เร่งพิจารณา และออก
กฎหมายที่จะน�ำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาคนไร้รากเหง้าในประเทศไทย และ (๒) ขยายกรอบหลักเกณฑ์การก�ำหนดสถานะ
บุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของกลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ได้รับการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลตามกฎหมายทะเบียนราษฎร หรือตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะ
รัฐมนตรี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งไม่อาจพิสูจน์ว่าเกิดในประเทศไทยได้ ให้ได้รับสิทธิในสถานะเป็นคนเข้าเมืองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย และมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย
กลุม่ ทีส่ อง กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และชนพืน้ เมืองซึง่ ไร้สญ
ั ชาติ ทีเ่ ข้ามาอยูแ่ ละอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย อย่างผสมกลมกลืนแล้ว
เห็นสมควรให้ (๑) ขยายกรอบหลักเกณฑ์การก�ำหนด
สถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้
ครอบคลุมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ และชนพืน้ เมืองทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจ
และจัดท�ำทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ทีอ่ พยพเข้ามาและอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเกินกว่า
๑๐ ปี ให้สามารถขอสถานะคนเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้ และ (๒) การมีมติคณะ
รัฐมนตรีให้สถานะตามกฎหมาย และยกเว้นค่าธรรมเนียม
โดยหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงสถานะต้องเหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
และชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
กลุม่ ทีส่ าม กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละชนเผ่าพืน้ เมืองไร้สญ
ั ชาติ โดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุ (ผูเ้ ฒ่าไร้สญ
ั ชาติ) ทีต่ อ้ งใช้หลักเกณฑ์
การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เห็นสมควรให้ (๑) ปรับปรุงและแก้ไข หลักเกณฑ์กรอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอันว่าด้วยการขอสัญชาติไทยโดยการสมรส (มาตรา ๙) และการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๒/๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์และ
ชนพื้นเมืองซึ่งไร้สัญชาติ โดยเฉพาะในประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแห่งวิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ และความ
เป็นอยู่ อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ความมีสัญชาติไทย อาทิ อายุของกลุ่มซึ่งจะเข้าหลักเกณฑ์ของผู้เฒ่าไร้สัญชาติ โดย
ปรับลดจาก ๖๕ ปี เป็น ๖๐ ปี ตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ การแก้ไขปรับลดหลักเกณฑ์รายได้ การก�ำหนด
หลักเกณฑ์พยานหลักฐานในการเสียภาษี (การจ่ายภาษีย้อนหลัง) การก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยหลักฐานอันเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ การลดขัน้ ตอน หรือกลไกในการตรวจสอบประวัตติ า่ ง ๆ ซึง่ ไม่มคี วามจ�ำเป็นในบางกรณี หรือการสร้างกลไก
ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความรวดเร็วในการด�ำเนินการ
๓๑๙ เอกชัย ปิน่ แก้ว, รายงานสรุป (๑) การประชุมสมัชชาระดับชาติวา่ ด้วยสภาชนเผ่าพืน้ เมืองแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๓ และกิจกรรมรณรงค์เนือ่ งในวันชนเผ่าพืน้ เมืองแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี
๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) ร่วมกับองค์กร
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส�ำนักงาน กสม. และ (๒) งานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ชุมชนทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา จัดโดยเครือข่ายชาวเลในพื้นที่ ๕ จังหวัดอันดามัน ร่วมกับองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และส�ำนักงาน กสม.
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กลุม่ ทีส่ ี่ กลุม่ เด็กนักเรียนไร้รฐั และไร้สญั ชาติ (เด็กนักเรียนถือบัตรทีส่ ำ� รวจโดยสถานศึกษาในรหัส G รหัส P และในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน) ทีต่ อ้ งการจัดการก�ำหนดสถานะทางกฎหมาย กลุม่ ทีห่ า้ กลุม่ ตกหล่นการส�ำรวจ หรือได้รบั การส�ำรวจ
ยังไม่มกี ารจัดท�ำทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวบุคคลตามการส�ำรวจกลุม่ บุคคลประเภทที่ ๑ ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘) (กลุม่ ซึง่ ควรเป็นบุคคลประเภทรหัส ๐ กลุม่ ๘๙) และ กลุม่ ทีห่ ก กลุม่ ชาติพนั ธุ์
และชนเผ่าพืน้ เมืองทีไ่ ด้รบั การแก้ไขปัญหาความไร้รฐั โดยบันทึกตัวบุคคลในระบบทะเบียนราษฎร ตามมาตรา ๓๘ วรรค ๒
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (บุคคลประเภทรหัส ๐ กลุ่ม ๐๐) แต่ยังไม่มีการก�ำหนดสถานะ
รวมถึงการจ�ำหน่ายสถานะบุคคลแบบเหมารวม เห็นสมควรให้ (๑) น�ำโมเดลในการแก้ไขปัญหา หรือการคัดกรอง
โดยการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และภาควิชาการในบางพืน้ ที่ อาทิ การท�ำ ป.ค. ๑๔ ของกลุม่ คนไทย
พลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และชุมพร ซึ่งให้บุคลากรสถาบันการศึกษา (คณะอาจารย์ และนักศึกษา)
ที่สอบปากค�ำต้องลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวด้วย (อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องลงนาม
รับรองใน ป.ค.๑๔ ด้วย) (๒) กระจายอ�ำนาจ โดยด�ำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบ และความพร้อมของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในการด�ำเนินงานด้านสิทธิและสถานะ การพัฒนาองค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์
รวมถึงการปรับแก้กฎหมายทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกัน เพือ่ สะสางค�ำร้อง ในขณะทีร่ ะบบการจัดการทางทะเบียนภายหลัง
ปี ๒๕๕๕ น�ำระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ แต่ยังเป็นหน้าที่ของส�ำนักงานเขต หรืออ�ำเภอเท่านั้น มิใช่ส�ำนักทะเบียน
ท้องถิน่ (เทศบาล/ท้องถิน่ ) ซึง่ ท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสถานะ มีขอ้ ติดขัดทางกฎหมาย ทัง้ ในส่วนทีก่ ำ� หนดให้
สภาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเห็ น ชอบ และมี ม ติ ท้ั ง การให้
และยินดีรบั ในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างทะเบียนดังกล่าว
และการแบ่งเขตอ�ำนาจในการด� ำ เนิ น การตาม
กฎหมายทะเบียนราษฎร และ (๓) ในบางกรณี
มีความจ�ำเป็นต้องใช้การฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพื่อ
ให้เกิดการคุ้มครองผลกระทบ หรือความเสียหาย
อันเกิดการออกค�ำสั่งทางปกครอง (ในลักษณะ
เดียวกับกรณีการจ�ำหน่ายรายการบุคคลออกจาก
ท.ร. ๑๔ อ�ำเภอแม่อาย จ�ำนวน ๑,๒๔๓ คน ในปี ๒๕๔๕)
ก็ ค วรด� ำ เนิ น การโดยการฟ้ อ งร่ ว มกั น เป็ น กลุ ่ ม
(Class Action) และขอให้พิจารณาเพิกถอนค�ำสั่งที่ออกโดยมิชอบ และกระทบกับสิทธิของบุคคล
กลุม่ ทีเ่ จ็ด ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมืองทีม่ วี ถิ ชี วี ติ การท�ำกินตามบรรพบุรษุ เห็นสมควรให้รฐั บาลพิจารณา
(๑) ยกระดับการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง อาทิ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
(การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล) และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ (ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง) โดยน�ำหลักการ และ
เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะมาตรา ๗๐ และ (๒) พัฒนา
และรับรองกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมหรือชนพืน้ เมือง อาทิ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษของชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง และพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น
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บทที่
๕

๖

บทที่ ๖
การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม
ในปี ๒๕๖๐ กสม. เลือกประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นร่วม
โดยพิ จารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้ นฐาน การขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นวาระแห่งชาติ
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของ กสม. ในระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ซึ่งล้วนมีประเด็นร่วม
(cross-cutting issues) ในหลักตัวชีว
้ ด
ั (indicators) ตามหน้าทีข
่ องรัฐ (obligations)
ที่ต้องให้ความเคารพ (respect) การคุ้มครอง (protect) และด�ำเนินการให้เกิดขึ้นจริง
(fulfill) ตามมาตรฐานทีก
่ ำ� หนดไว้ในกติกา ICCPR อนุสญ
ั ญา CAT และอนุสญ
ั ญา CPED
และหลักเกณฑ์ (benchmarks) ตามสิ่งที่รัฐพึ งเคารพ ให้การคุ้มครอง และด�ำเนินการ
ให้เกิดขึ้นตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ (progressive realization of rights) ตามกติกา
ICESCR โดยเน้นความส�ำคัญ หรือความต้องการเฉพาะของบุคคลแต่ละกลุม
่ เทียบเคียงใน
สนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนอืน
่ ๆ ทีป
่ ระเทศไทยเป็นภาคี และมีมต
ิ เิ ฉพาะทีเ่ ชือ
่ มโยง
กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยประมวลภาพรวม พร้อมประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค
และมีข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม ดังนี้

๖.๑ สถานการณ์การค้ามนุษย์
ภาพรวม

ตราสารระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีหลายฉบับรับรองสิทธิการมีชวี ติ อยู่ ห้ามบุคคลมิให้ถกู กระท�ำทรมาน
ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส ถูกจับกุมตามอ�ำเภอใจ บังคับใช้แรงงาน และคุ้มครองบุคคลจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและทางเพศ๓๒๐ เป็นต้น การค้ามนุษย์จึงขัดกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยให้การรับรอง
๑.เหตุการณ์การค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์มหี ลายรูปแบบ ทัง้ การค้าประเวณีหรือขายบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน การบังคับเป็นขอทาน
และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มีกรณีตัวอย่าง เช่น
๑.๑ หญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยบอกว่าจะพาไปท�ำงานนวดแผนไทย
แต่เมือ่ เดินทางไปถึงสาธารณรัฐเกาหลีกลับถูกบังคับให้คา้ ประเวณีอย่างทารุณ รวมทัง้ ยึดหนังสือเดินทางและกักขังโดยมีบคุ คล
ควบคุมอยู่ตลอดเวลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายและ
จับกุมผู้ต้องหาชาวเกาหลี๓๒๑
๑.๒. เด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ถูกน�ำมาขายบริการทางเพศในสถานบริการ วีทู อาบอบนวด ซึ่งส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์รว่ มกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเริม่ ติดตามจากเฟชบุค๊ ชือ่ อัมมาราบี (Amara Bee) ก่อนจับกุมเจ้าของเพจ
๓๒๐ กติกา ICCPR อนุสัญญา CAT อนุสัญญา CEDAW อนุสัญญา CRC และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
๓๒๑ จาก DSI รวบแก๊งค้ามนุษย์ลวงสาวไทยค้ากามแดนกิมจิ บังคับมีเซ็กซ์ประตูหลัง, โดย ไทยรัฐออนไลน์,  ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.thairath.co.th/content/1042252  
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เป็นเด็กหญิงวัย ๑๕ ปี ด�ำเนินคดีก่อนหน้านั้น และขยายผลการจับกุมผู้ซึ่งพาเด็กไปขายบริการ โดยเด็กให้ปากค�ำว่าถูก
บังคับขายบริการในจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร โดยเด็กคนหนึ่งเป็นลูกสาวของผู้ซึ่งพาเด็กไปขายบริการ
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจค้นสถานบริการและพบเด็กเมือ่ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ซึง่ ผูซ้ อื้ บริการเป็นนักการเมืองท้องถิน่ ระดับ
ก�ำนัน ปลัดอ�ำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ถูกแจ้งข้อหารุมโทรม และพรากผูเ้ ยาว์เด็กอายุเกิน ๑๕ ปีแต่ไม่เกิน
๑๘ ปี โดยทั้งหมดให้การปฏิเสธ๓๒๒
๑.๓. ชาวเมียนมา ๑๔ คนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวขณะถูกล่อลวงจากพื้นที่บ้านเกาะสอง จังหวัดระนอง เพื่อเข้าไป
ท�ำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยยอมรับว่ามีนายหน้าชาวไทยชักชวนไปท�ำงานในประเทศมาเลเซีย แต่กลับถูกน�ำมาปล่อย
ทีช่ ายแดนอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ได้รว่ มกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจส่งมอบแรงงานชาวเมียนมาให้กบั ผูช้ ว่ ยทูตแรงงานเมียนมาและเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองจังหวัด
เมียวดี เพื่อน�ำตัวเดินทางกลับประเทศเมียนมา๓๒๓

๒. การประเมินระดับการค้ามนุษย์โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายงานการค้ามนุษย์ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ว่าประเทศไทยยังคงอยู่ใน
ระดับ Tier 2 Watch List (ประเทศในกลุ่มที่ต้องจับตามอง) โดยระบุว่า ประเทศไทยยังมิได้ด�ำเนินการขจัดการค้ามนุษย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่ำอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมิได้มีความพยายามเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงที่มีการจัดท�ำ
รายงานครั้งที่แล้ว โดยไทยไม่ได้ด�ำเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่ซึ่งรู้เห็นในการก่ออาชญากรรมค้ามนุษย์ และปล่อยให้
เจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ยังคงขัดขวางความพยายามในการแก้ปญ
ั หา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้พยายามอย่างมีนยั ส�ำคัญในการ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เห็นได้จากการอายัดทรัพย์ของผู้ค้ามนุษย์เป็นเงินมูลค่า ๗๘๔ ล้านบาท มีการสืบสวน ด�ำเนินคดี
และลงโทษเจ้าของธุรกิจที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง ขยายเวลาให้เหยื่อและพยานที่เป็นชาวต่างชาติได้ท�ำงาน
และอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น และเพิ่มจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามการค้ามนุษย์๓๒๔

๓๒๒ จาก ปคม.ก�ำหนด ๖ โซนปราบค้ากาม, โดย เนชั่นทีวี, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.nationtv.tv/main/content/378553333/
๓๒๓ จาก ส่ง ๑๔ เหยื่อค้ามนุษย์เมียนมากลับบ้าน หลังถูกคนไทยลวงไปมาเลเซีย , โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.thairath.co.th/content/1042149
๓๒๔ จาก ไทยยังอยู่เทียร์ ๒ รายงานค้ามนุษย์สหรัฐฯ, โดย บีบีซี ประเทศไทย, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.bbc.com/thai/thailand-40420468
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๓. ความเห็นของคณะกรรมการประจ�ำสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
๓.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR)๓๒๕
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เห็นว่า ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ ส่งผลให้
เกิดปัญหาทีส่ ำ� คัญหลายประการ โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การประมง การเกษตร และการท�ำงานบ้าน
ทัง้ ยังกังวลกรณีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ถูกส่งตัวกลับประเทศโดยไม่ผา่ นการคัดกรองอย่างเป็นผล และกังวลเกีย่ วกับการ
สอบปากค�ำผูเ้ สียหายล่วงหน้า เพียงเพือ่ สนับสนุนการส่งตัวกลับประเทศโดยทันที และเสนอว่าประเทศไทยควรเพิม่ ความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานบังคับอย่างเป็นผล รวมทั้งเพิ่มมาตรการในเชิงป้องกัน
เพิม่ ความพยายามในการจ�ำแนกสถานะผูเ้ สียหาย การสอบสวนอย่างเป็นระบบตามข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียน การฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีและลงโทษผู้มีส่วนรับผิดชอบ และจัดให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นผล ได้รับการช่วยเหลือและ
การเยียวยา รวมทัง้ พัฒนาระบบการคัดกรองและกระบวนการสอบปากค�ำผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
๓.๒ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR๓๒๖
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ยินดีตอ่ การออกพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แต่กงั วลเกีย่ วกับปัญหาการค้ามนุษย์ทยี่ งั เกิดขึน้ กับผูห้ ญิงและเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ทางเพศ
และการใช้แรงงานบังคับ รวมทัง้ การทีเ่ จ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายสามารถจ�ำแนกเหยือ่ การค้ามนุษย์ได้อย่างจ�ำกัด
๓.๓ คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW๓๒๗
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW ยินดีต่อความก้าวหน้าที่ประเทศไทยปฏิรูปกฎหมายและแก้ไข
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๖๐ แต่กงั วลเรือ่ งการบริการและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุจากเพศภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ประสบปัญหาจากการค้ามนุษย์
ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือด้านแรงงาน และผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และกังวลเกี่ยวกับการ
คัดแยกผู้เสียหายกรณีการค้ามนุษย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ

๓๒๕ จาก ข้อสังเกตสรุปรวม (Concluding observations) ต่อรายงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทย, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ำกติกา ICCPR, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.
fidh.org/IMG/pdf/ccpr_c_tha_co_2_27020_th.pdf
๓๒๖ จาก ข้อสังเกตเชิงสรุปเกี่ยวกับรายงานตามระยะฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองของประเทศไทย (E/C.12/THA/CO/1-2), โดย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม,
๒๕๕๘. สืบค้นจากhttps://voicefromthais.files.wordpress.com     
๓๒๗ จาก ข้อคิดเห็นโดยสรุปต่อการรายงานตามวาระของประเทศไทยที่รวมรายงานครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ (CEDAW/C/THA/CO/6-7), โดย คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี, ๒๕๖๐.
สืบค้นจาก www.fidh.org/.../thailand_cedaw_concluding_observations_july_2017_th.pdf

172 | รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

๔. การออกกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการคุ้มครองและป้องกันการค้ามนุษย์ มีดังนี้
๔.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ สี าระส�ำคัญ คือ การก�ำหนดนิยาม ค�ำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่อง
มาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์และการก�ำหนดฐานความผิดซึง่ ได้กระท�ำต่อเด็กทีม่ อี ายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ทำ� งาน
หรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ
ของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๔.๒ พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชก�ำหนด ฉบับนีม้ สี าระส�ำคัญ คือ นายจ้างทีจ่ า้ งคนต่างด้าวท�ำงานโดยคนต่างด้าวนัน้ ไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน
หรือรับคนต่างด้าวทีไ่ ม่มใี บอนุญาตท�ำงานกับตนเข้าท�ำงาน มีโทษปรับตัง้ แต่ ๔๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือนายจ้างให้
คนต่างด้าวท�ำงานไม่ตรงตามที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน
๔.๓ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท�ำงานและการอนุญาต
ให้ทำ� งาน ตามพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประกาศฉบับนีก้ ำ� หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเพือ่ ให้นายจ้างและคนต่างด้าวด�ำเนินการได้ถกู ต้องและเพือ่
แก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวตามพระราชก�ำหนดดังกล่าว
๔.๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นพยานทีส่ บื พยานก่อนการฟ้องคดีหรือ
ระหว่างการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษ ส�ำหรับผูเ้ สียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ประกาศทัง้ สองฉบับนีม้ สี าระส�ำคัญ คือ การผ่อนผันให้ผเู้ สียหายและพยานในคดีคา้ มนุษย์อยูใ่ นราชอาณาจักร
เป็นการชัว่ คราวและท�ำงานได้ตามกฎหมายเป็นเวลาไม่เกินสองปี หลังจากพ้นสภาพการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ พิจารณาความเหมาะสม ในกรณีทเี่ ป็นผูเ้ สียหาย หรือไม่เกิน
สองปีหลังจากมีการสืบพยานก่อนฟ้องคดีตอ่ ศาลตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือสืบพยานในระหว่างการด�ำเนินคดีในส่วนของตนแล้วเสร็จ โดยให้ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติพิจารณา
ความเหมาะสมในกรณีทเี่ ป็นพยาน และให้ผตู้ ดิ ตามซึง่ เป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวสามารถท�ำงานได้ดว้ ย และเสนอให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตและก�ำหนดเวลาให้คนต่างด้าวผูน้ นั้ อยูใ่ นราชอาณาจักรเพือ่ การท�ำงานต่อไป และ
ให้ไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนอ�ำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิน่ เพือ่ จัดท�ำหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติ และบัตร
ประจ�ำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พร้อมทัง้ ไปขอรับใบอนุญาตการท�ำงานกับนายจ้างต่อนายทะเบียน และ
เมือ่ การอนุญาตครบสองปี หากคนต่างด้าวไม่มพี ฤติการณ์ขดั ต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
ความมัน่ คงของราชอาณาจักร หากประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างต่อไปอีกอาจขออยูใ่ นราชอาณาจักรได้อกี คราวละหนึง่ ปี  
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๕. เรื่องร้องเรียนต่อ กสม.
ผู้ร้องเป็นตัวแทนและเป็นญาติของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นหญิงต่างด้าวและหญิงที่ถือบัตรประจ�ำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง
กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้จบั กุมตัวหญิงต่างด้าวและหญิงทีถ่ อื บัตรประจ�ำตัวบุคคลบนพืน้ ทีส่ งู จ�ำนวน ๒๑ คน ทีท่ ำ� งานอยูใ่ น
สถานบริการ อาบ อบ นวด นาตารี ต่อมาได้สง่ ฟ้องหญิงดังกล่าวต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ในฐานความผิดเป็นคนต่างด้าวไม่
ท�ำงานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ได้รับอนุญาต และฐานความผิดเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณี เพื่อประโยชน์
ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น หญิงทั้งหมดให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษปรับและหญิงทั้งหมดได้ช�ำระ
ค่าปรับแล้ว หลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้นำ� ตัวส่งไปยังส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพือ่ รอการส่งตัวกลับประเทศต้นทาง
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ขอให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกักตัวไว้เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จึงได้ดำ� เนินการกักตัวไว้ทสี่ ถานกักตัวคนต่างด้าว ระหว่างทีถ่ กู กักตัวในฐานะพยานสภาพความเป็นอยูไ่ ม่ได้ดขี นึ้ โดยเฉพาะ
อาหารบางอย่างไม่สามารถทานได้ต้องซื้อมาทานเอง จนกระทั่งย้ายมายังบ้านพักฉุกเฉินอันอยู่ในการก�ำกับของสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สภาพความเป็นอยู่จึงดีขึ้นตามล�ำดับ๓๒๘
๖. ค�ำพิพากษา
๖.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ศาลอาญาอ่านค�ำพิพากษาคดีค้ามนุษย์กรณีสถานบริการ อาบ อบ นวด นาตารี
โดยอัยการเป็นโจทก์ฟอ้ งยืน่ ฟ้องจ�ำเลยหลายรายใน (๑) ความผิดตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (๒) ความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และประมวลกฎหมาย
อาญา โดยจ�ำเลยได้สมคบกันค้ามนุษย์ เป็นธุระจัดหา รับไว้ซึ่งเด็กหญิงอายุกว่า ๑๕ ปีแต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งเป็นชาวต่างด้าว
จ�ำนวน ๘ ราย เพื่อค้าประเวณีที่สถานบริการ อาบ อบ นวด นาตารี คดีนี้จ�ำเลยให้การรับสารภาพว่ากระท�ำผิดจริง
ตามฟ้องศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุก และปรับ๓๒๙
๖.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ อ่านค�ำพิพากษาคดีค้ามนุษย์โรฮีนจา รวม
๑๑ ส�ำนวน โดยส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องยื่นฟ้องจ�ำเลย จ�ำนวน ๑๐๓ คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นในขณะนั้น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ทหาร พยาบาลและพลเรือน โดยทั้ง ๑๑ ส�ำนวน
ถูกฟ้องในเรือ่ งความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ ความผิดต่อพนักงานในการยุตธิ รรม ความผิดต่อชีวติ ความผิดต่อเสรีภาพ
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
และความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
โดยจ�ำเลยได้ชักชวน หลอกลวงขู่บังคับชาวโรฮีนจาและชาวบังกลาเทศมายังประเทศไทยและส่งไปประเทศมาเลเซีย
โดยหลอกลวงว่าจะสามารถส่งไปท�ำงานทีป่ ระเทศมาเลเซีย การขนส่งมีทงั้ ขนส่งคนทีส่ มัครใจ และใช้กำ� ลัง หรือใช้อาวุธปืน
ข่มขู่บังคับคนที่ไม่สมัครใจให้ไป ซึ่งบางคนเป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี คดีนี้อัยการทยอยฟ้องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และ
ศาลพิพากษาลงโทษจ�ำเลย ๖๒ ราย ยกฟ้อง ๔๐ ราย จ�ำคุกสูงสุด ๗๘ ปี จ่ายเงินชดเชยเหยือ่ กว่าสีล่ า้ นห้าแสนบาท ค�ำพิพากษา
ดังกล่าวเป็นค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น๓๓๐

๓๒๘ รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง สิทธิสตรีอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมือง กรณีกล่าวอ้างว่า หญิงต่างด้าวที่ท�ำงานในสถานบริการถูกกักตัวที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท�ำให้ได้รับความเดือด
ร้อน, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๐, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ที่ ๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง สิทธิสตรีอันเกี่ยว
เนื่องกับสิทธิพลเมือง กรณีกล่าวอ้างว่า หญิงต่างด้าวที่ท�ำงานในสถานบริการถูกกักตัวที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท�ำให้ได้รับความเดือดร้อน.
๓๒๙ จาก เฮียบอล อ่วม! คุก ๑๑ ปี คดี “นาตารี”ค้ากามเด็ก – ต่างด้าว, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.bangkokbiznews.com/news/detail/750878
๓๓๐ จาก ศาลลงดาบ ๖๒ คนคดีคา้ มนุษย์ชาวโรฮิงญา คุกสูงสุด ๗๘ ปี จ่ายชดเชยราว ๔ ล้าน ๕ แสนบาท, โดยประชาไท, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2017/07/72493
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๗. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ใช้อยู่ในปี ๒๕๖๐ ยังเป็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ซึ่งในแผนดังกล่าวมี
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการของกลุ่มสตรี คือ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในระดับพื้นที่ซึ่งเข้าถึงข้อมูล ให้แจ้งเบาะแสแก่
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการจัดสวัสดิการ
สังคมขั้นพื้นฐานแก่สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ประสบปัญหา
ความยากจนอย่างรุนแรง เนือ่ งจากปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ปัญหาการค้ามนุษย์
และแผนสิทธิมนุษยชนของกลุม่ เหยือ่ /ผูเ้ สียหาย มีขอ้ เสนอแนะเชิงปฏิบตั กิ าร คือ ให้รฐั ก�ำหนดให้มมี าตรการบางประการ
ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และประกัน
ว่าจะไม่มีการใช้มาตรการใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับบุคคลในกลุ่มเหล่านี้

๘. การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒
ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยได้รบั และได้คำ� มัน่ โดยสมัครใจ มีจำ� นวน ๒๔๙ ข้อ โดยประเทศไทยให้คำ�
รับรองข้อเสนอแนะ จ�ำนวน ๑๘๗ ข้อ เช่น ด�ำเนินการเพือ่ ให้คำ� นิยามของ “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ในมาตรา ๔
และ มาตรา ๖ ของ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคล้องกับข้อ ๓ ของพิธีสารว่า
ด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก รวมทั้งให้สัตยาบันต่อพิธีสารว่าด้วย
การป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นต้น และไม่ได้ตอบรับ จ�ำนวน ๖๒ ข้อ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ไม่ได้ตอบรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
๙. การด�ำเนินการของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้
เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งในปี ๒๕๕๘ และได้มีการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๐ มีการด�ำเนินการหลายประการ เช่น การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ปคม.) การประชุมคณะกรรมการประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ปกค.) การประชุมทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในการจัดท�ำบันทึก
ความเข้าใจเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ การประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑๙ ด้านการบริหารจัดการรายกรณี
การส่งกลับและคืนสูส่ งั คมผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งกฎหมาย แนวทางปฏิบตั แิ ละแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
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ในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ ๑๓๓๑ รวมทั้งมีการออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้เสียหาย
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำ  โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูเ้ สียหาย เป็นต้น ทัง้ นี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งการให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้มผี ลเป็นรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเน้นสร้างความเข้าใจ ท�ำงาน
ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมให้มากขึน้ และกวดขันเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเคร่งครัดไม่ให้เกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดกฎหมาย๓๓๒
การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค

การค้ามนุษย์ทเี่ กิดขึน้ มีทงั้ กรณีทคี่ นไทยเป็นผูเ้ สียหายและกรณีทคี่ นต่างด้าวเป็นผูเ้ สียหาย และบางกรณีมเี จ้าหน้าที่
ของรัฐจ�ำนวนมากเข้าไปมีสว่ นร่วมกับขบวนการค้ามนุษย์ดว้ ย ดังข้อมูลในคดีคา้ มนุษย์โรฮีนจาข้างต้น ซึง่ เมือ่ เกิดเหตุการณ์
การค้ามนุษย์และมีการเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ในบางกรณีพบว่าสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
เช่น กรณีสถานบริการ อาบ อบ นวด นาตารี ที่มีค�ำร้องเรียนต่อ กสม. โดยหญิงต่างด้าวซึ่งศาลพิพากษาลงโทษปรับและ
หญิงทั้งหมดได้ช�ำระค่าปรับแล้ว แต่ยังถูกกักตัวไว้ ณ สถานกักตัวคนต่างด้าว อันอยู่ในการควบคุมดูแลของส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองในฐานะพยานคดีค้ามนุษย์ ซึ่งไม่ต้องตามเหตุที่สามารถกักตัวได้ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๓๓๓ จึงเป็นการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลขัดกับข้อ ๙ ของกติกา ICCPR๓๓๔ และการกักตัวไว้

๓๓๑ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
๓๓๒ จาก “บิ๊กป้อม” สั่งเข้มปราบปรามการค้ามนุษย์กวดขันคุมเข้มวินัยก�ำลังพล, โดย ไทยรัฐออนไลน์, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.thairath.co.th/content/1052292
๓๓๓ มาตรา ๑๙ ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้น้ันไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่
ที่เห็นสมควร โดยให้ค�ำรับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบค�ำสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก�ำหนดก็ได้ หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้ง
ประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้...
มาตรา ๕๔ คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรก็ได้...
...ในกรณีที่มีค�ำสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการส่งกลับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมา
พบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก�ำหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลา
นานเท่าใดตามความจ�ำเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย...
๓๓๔ กติกา ICCPR
ข้อ ๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอ�ำเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้   ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไป
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ...
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ณ สถานกักตัวคนต่างด้าว อันอยูใ่ นการควบคุมดูแลของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะพยานคดีคา้ มนุษย์ ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในฐานะพยานตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก
สถานกักตัวคนต่างด้าวมีขอ้ จ�ำกัดหลายด้านทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิทธิในเสรีภาพและสภาพความเป็นอยูโ่ ดยเฉพาะเรือ่ งความไม่
สะดวกในการให้ญาติเข้าเยี่ยม สิทธิในการมีงานท�ำระหว่างรอการพิจารณาคดีในศาลในฐานะพยาน รวมทั้งสิทธิในการได้
รับอาหารหรือการพักอาศัยในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ จึงเป็นการกระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับ ข้อ ๑๐ ของกติกา ICCPR๓๓๕
แม้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองไว้แล้วโดยกฎหมายก็ตาม
การด�ำเนินการของรัฐเพื่อคุ้มครองและป้องกันการค้ามนุษย์ แม้มีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและถูกจัดเป็น
วาระแห่งชาติแต่จากรายงานการค้ามนุษย์ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยปรากฏว่า
ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (ประเทศในกลุ่มที่ต้องจับตามอง) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง โดยระบุว่า
ประเทศไทยยังคงไม่ถงึ มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในด้านการก�ำจัดการค้ามนุษย์ โดยแม้จะมีการเพิม่ การสอบสวนการบังคับใช้แรงงาน
แต่การสอบสวนในด้านการค้ามนุษย์ยังต�่ำเมื่อเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้น และไทยไม่ได้ด�ำเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนรู้เห็นในการก่ออาชญากรรมค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม หลังจากการออกรายงานการค้ามนุษย์ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ของ
สหรัฐอเมริกา ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ได้มีค�ำพิพากษาคดีค้ามนุษย์โรฮีนจา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลงโทษ
จ�ำคุกจ�ำเลยซึ่งมีส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การมีค�ำพิพากษาดังกล่าวอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองและป้องกันการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

ในปี ๒๕๖๐ มีการออกกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองและป้องกันการค้ามนุษย์ทสี่ ำ� คัญสองฉบับ คือ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ เพิม่ การให้ความคุม้ ครองเด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๕ ปี และ
ก�ำหนดค�ำนิยามให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น โดยก�ำหนดให้การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ รวมถึงการท�ำให้มีฐานะ
คล้ายทาส การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมถึงการยึดเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวและการน�ำภาระหนี้สินมาเป็นสิ่งผูกมัด
๓๓๕ ข้อ ๑๐
๑. บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม และความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิดแห่งความเป็นมนุษย์ ...
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บทที่
๖

โดยมิชอบ และวิธีการ รวมถึงใช้อ�ำนาจครอบง�ำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือ
ทางอื่นโดยมิชอบกฎหมาย อันเป็นการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยตอบรับภายใต้กระบวนการ
UPR รอบที่ ๒ และพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้นายจ้างที่จ้าง
คนต่างด้าวท�ำงานโดยคนต่างด้าวนัน้ ไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน หรือรับคนต่างด้าวทีไ่ ม่มใี บอนุญาตท�ำงานกับตนเข้าท�ำงาน มีโทษ
ปรับสูง ประกอบกับกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท�ำงาน
และการอนุญาตให้ท�ำงานตามพระราชก�ำหนดดังกล่าว ซึ่งมีผลให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาท�ำงานในประเทศไทยโดย
ไม่ถูกต้องและอาจได้รับการปฏิบัติที่ไม่ชอบตามหลักสิทธิมนุษยชนกลายเป็นคนต่างด้าวที่สามารถท�ำงานได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย และได้รบั การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน ดังนัน้ การออกกฎหมายทัง้ สองฉบับดังกล่าวน่าจะช่วยคุม้ ครอง
และป้องกันการเกิดสถานการณ์การค้ามนุษย์ให้ดีขึ้น และมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เป็นการช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริมการท�ำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานหรือเป็นผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อีกด้วย

นอกจากนี้ รัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้ดำ� เนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ ที่ก�ำหนดให้รัฐมีมาตรการบางประการในการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยออกมาตรการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้เสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่ผ่านการฝึกอาชีพ และประสงค์ท�ำงาน
และอยู่ระหว่างรอจัดหางาน/ไม่ได้ออกไปเพราะเป็นพยานคดีค้ามนุษย์หรือไม่ปลอดภัย โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดำ� เนินการขออนุญาตให้แก่
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นคนต่างด้าว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวก
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษส�ำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) ฯ โดยผู้เสียหายคนใดประสงค์จะอยู่
ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อท�ำงานกับนายจ้าง รัฐจะพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม โดยระยะเวลาการอยู่ในราช
อาณาจักรไม่เกิน ๒ ปี ภายหลังที่คดีสิ้นสุด๓๓๖
การที่รัฐมีความพยายามในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีความร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งในและ
นอกประเทศอย่างต่อเนื่องอาจจะท�ำให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล�ำดับและรายงาน
การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาอาจจะจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยในอนาคตดีขึ้น
๓๓๖ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานของรัฐควรด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ อย่าง
จริงจัง และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพควรติดตามการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นระยะ
๒. หน่วยงานของรัฐควรอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องให้ตระหนักและเคารพถึง
หลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื่องจากกระบวนการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในบางกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จ�ำนวนมากเข้ามาเกีย่ วข้อง และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์
ที่แ ท้ จ ริ ง ของกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทของตนเอง อั นจะส่ ง ผลเป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

บทที่
๖
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๓. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรออกระเบียบ/ก�ำหนดมาตรการในการดูแลคนต่างด้าวที่จะมาเป็นพยานในคดี
ค้ามนุษย์ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในฐานะพยาน โดยเฉพาะกรณีที่พยานเป็นผู้หญิงควรมีมาตรการพิเศษเพื่อรองรับ
บุคคลต่างด้าวดังกล่าว เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหญิงทั้งจากสถานีต�ำรวจนครบาลและส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
การจัดให้มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ในการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ และการจัดให้มีการอบรม
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงในประเด็นเรื่องความอ่อนไหวทางเพศสภาพด้วย เป็นต้น
๔. ในระหว่างรอการให้การเป็นพยาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรน�ำหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นพยานทีส่ บื พยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ มาใช้ในทางปฏิบัติ และมีการแจ้ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะพยานทราบ เพื่อให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะท�ำงานมีอาชีพในระหว่างที่
เป็นพยาน

๖.๒ สถานการณ์ในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพรวม

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และสงขลา (ใน ๔ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอเทพา และอ�ำเภอนาทวี) โดยตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลากว่า ๑๔ ปี มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
๑๖,๗๗๐ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๗,๑๐๐ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑๒,๙๒๑ ราย๓๓๗ เหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อ
สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ตลอดจนความปลอดภัยในการด�ำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ ส่งผลให้มีสตรีหม้ายจ�ำนวน
๒,๖๕๓ คน และเด็กก�ำพร้าจ�ำนวน ๙,๘๐๖ คน๓๓๘
๑. สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบ ปี ๒๕๖๐
สถิ ติ เ หตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี จ� ำ นวนลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ๒๕๕๙ โดย
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๕๘๘ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๒๕๐ ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓๗๔ ราย ในขณะที่ปี ๒๕๕๙
๓๓๗ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ www.deepsouthwatch.org/node/7942 และ www.deepsouthwatch.org/node /10008
๓๓๘ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, “ศวชต.เปิดข้อมูลเด็กก�ำพร้าจากไฟใต้กว่า ๙ พัน พบเงินเยียวยาถึงเด็กน้อย ต้องดูแลด้านจิตใจ”, http://deepsouthwatch.org/node/8414   
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๘๐๗ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๓๐๗ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๖๒๘ ราย และจากสถิติย้อนหลัง ๑๔ ปี นับ
ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่มีจ�ำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบน้อยที่สุด

๕๘๘

๘๐๗

๖๗๔

๘๐๖

๑,๒๙๘

๑,๑๘๔

๙๐๖

๙๕๒

๘๒๑

๑,๐๓๑

๑,๘๕๐

๑,๘๔๗

๒,๑๒๔

เหตุการณความไมสงบ

๑,๘๓๒

แผนภาพที่ ๑ สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐)

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ป

แผนภาพที่ ๒ สถิติผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี
๒๕๔๗ – ๒๕๖๐)
๑,๔๘๕

จํานวน (คน)

๑,๐๗๔
๘๘๑
๗๗๓

๑,๓๕๑

๑,๑๙๘

๑,๐๘๔
๘๓๖

๖๐๑

๗๑๕

๘๙๘

๑,๐๔๕

๙๗๘
๖๗๒

๘๑๗
๔๗๐

๕๗๐

๔๕๒

๕๙๑ ๕๘๔ ๕๕๖

๓๔๑

๕๔๔

๖๒๘
๓๗๔

๒๔๖ ๓๐๗ ๒๕๐

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ป
ผูเสียชีวิต
ผูไดรับบาดเจ็บ
ที่มา : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
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บทที่
๖

๒. การด�ำเนินการที่ส�ำคัญของรัฐ
๒.๑ การช่วยเหลือเยียวยา
จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ ปรากฎในตาราง ๓
ตาราง ๓ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ลักษณะผลกระทบ
ผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านร่างกาย
• กรณีเสียชีวติ
• กรณีบาดเจ็บ
• กรณีทพุ พลภาพ

ประชาชน
(ราย)
๒๒๙
(๔๖)
(๑๗๒)
(๑๑)

ด้านทรัพย์สิน
การช่ ว ยเหลื อ กรณี พิ เ ศษนอกเหนื อ หลั ก เกณฑ์
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ กระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วาม
ไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้๓๓๙ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ก าร ช ่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น คุ ณ ภ า พชี วิ ต ข อ ง ผู ้ ไ ด ้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้๓๔๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เงินทดแทนประกันชีวิตกับทายาทของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจ้าหน้าที่รัฐ
(ราย)
๒๑๑
(๕๒)
(๑๕๒)
(๗)

รวม
(ราย)
๔๔๐
(๙๘)
(๓๒๔)
(๑๘)

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
๕๘,๔๒๕,๐๐๐

๓๔๗
๘๓

๑๐๕,๒๗๐,๓๑๑
๒๓,๘๓๙,๐๐๐

๕,๒๑๘

๒๔๗,๙๗๓,๙๑๓

๑,๒๒๐

๖๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ที่มา : ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ๓๔๑

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดำ� เนินโครงการเยียวยาด้านจิตใจ อาทิ โครงการ “เยียวยาจิตใจ จากใจ ศอ.บต. ให้กบั ผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” และการจัด “ค่ายครอบครัวอบอุ่น” ให้กับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น  
๒.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
รัฐบาลได้ดำ� เนินการพูดคุยสันติสขุ กับกลุม่ ผูม้ อี ทิ ธิพลในการก่อเหตุความรุนแรงเมือ่ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ได้
ท�ำความเข้าใจข้อตกลงร่วม (TOR) ด้านธุรการและการสนับสนุน๓๔๒ และต่อมาเมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รัฐบาล
โดยคณะพูดคุยสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มกี ารประชุมร่วมกับกลุม่ มาราปาตานี (MARA Patani)๓๔๓ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่องการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย และได้ข้อสรุปพื้นที่ที่สามารถ
จัดตัง้ เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัยรวม ๕ พืน้ ที่ ได้แก่ พืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๒ อ�ำเภอ จังหวัดยะลา จ�ำนวน ๒ อ�ำเภอ และ
จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ แต่ยงั ไม่มกี ารระบุวา่ เป็นพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอใด ทัง้ นี้ นอกจากกระบวนการในระดับประเทศแล้ว
๓๓๙ เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัว เป็นการดูแลด้านขวัญก�ำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความทุ่มเท
เสียสละ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การช่วยเหลือกรณีนเี้ ป็นไปตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๖ เมือ่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีมติเห็นชอบให้ ศอ.บต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา นอกเหนือหลักเกณฑ์ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค�ำสั่ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการช่วยเหลือในกรณีนี้มิได้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่จะช่วยเหลือตามเงื่อนไขของที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบ
๓๔๐ เช่น การติดตามเยี่ยม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพ ตามความสามารถ เป็นต้น
๓๔๑ ข้อมูลการเยียวยาตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓๔๒ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. “รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙”
๓๔๓ กลุม่ ใหม่ทเี่ ป็นการรวมตัวกันของหลายกลุม่ ขบวนการทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ เอกราชปาตานี น�ำโดยอาบูฮาฟิสอัลฮากิม อาวัง ยะบะ ซึง่ เกิดขึน้ และมีบทบาท หลังจากการเจรจาในรอบรัฐบาลทีม่ นี างสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

ในการท�ำงานระดับพื้นที่ รัฐบาลได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ภายใต้กิจกรรม
จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างสันติสขุ ระดับอ�ำเภอ (ครู ก.) เพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการด�ำเนินการ
ของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน และเปิดพื้นที่ในการพูดคุยภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี๓๔๔
๒.๓ สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
๒.๓.๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ในปี ๒๕๖๐ กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนประเด็นสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๔๒ เรือ่ ง
จ�ำแนกเป็นประเด็นสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ๓๗ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑ ของเรือ่ งร้องเรียนในประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด๓๔๕ ประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าถูกกระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากทีส่ ดุ คือ การกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั กระท�ำทรมานด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ในระหว่างการควบคุมตัว๓๔๖ เช่น ตีเข่า ชกต่อยทีท่ อ้ ง
หน้าอก หน้าผาก บังคับให้ยนื ตากแดด บังคับให้นงั่ เก้าอีม้ ดั มือไขว้หลัง โดยแช่เท้าในน�ำ้ แข็ง เป็นต้น และข้อร้องเรียนใน
การขอเข้าเยี่ยมญาติที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง รวมถึงปรากฏเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องร้องเรียนว่าน้องชาย
ซึ่งเคยเป็นผู้ถูกควบคุมตัวตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเคยเป็นผู้ให้
ข้อมูลของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ถูกชายฉกรรจ์ ๓ คน จับกุมตัวแล้วน�ำขึ้นรถหลบหนีไป โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙   โดยที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังไม่พบ
ผู้เสียหาย และยังไม่ทราบผู้กระท�ำความผิด๓๔๗
๒.๓.๒ สิทธิเด็ก
ในปี ๒๕๖๐ มีจำ� นวนเด็ก (อายุ ๐ - ๑๗ ปี) ทีเ่ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๓๖ ราย
เสียชีวติ ๔ ราย เป็นเพศชายทัง้ หมด ได้รบั บาดเจ็บ ๓๒ ราย เป็นเพศชาย ๒๑ ราย เพศหญิง ๑๑ ราย มีจำ� นวนลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ ที่มีจ�ำนวนเด็กเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๙ ราย และได้รับบาดเจ็บ ๕๐ ราย๓๔๘

บทที่
๖

๓๔๔ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศอ.บต. จัดอบรมวิทยากร กระบวนการเสริมสร้างสันติสุขระดับอ�ำเภอ (ครู ก.) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�ำเนินการของ
รัฐต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขใน จชต.” เข้าถึงได้จาก www.sbpac.go.th/index.php/2014-11-27-04-12-16/2014-12-08-03-5134/2971-2017-07-06-01-31-43
๓๔๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสารเทศด้านสิทธิมนุษยชน http://hris.nhrc.or.th
๓๔๖ ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/
๓๔๗ ค�ำร้องที่ ๑๒๗/๒๕๕๙
๓๔๘ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
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แผนภาพที่ ๓ สถิตเิ ด็กทีเ่ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐)
๕๖

๕๓

จํานวน (คน)

๓๒
๑๔
๐

๒

๔๘

๓๗

๓๖
๒๓

๗

๓๖

๓๕

๔๔
๔๐

๓๒
๑๗

๕

๖

๕๐

๕

๕

๕

๒๐
๕

๙

๔

๔
๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ป
ผูเสียชีวิต
ผูไดรับบาดเจ็บ
ที่มา : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

มิติด้านสุขภาพ เด็กในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ยังคงมีจ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๑๒ ปี ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สูงเป็นสามอันดับแรกของประเทศไทย๓๔๙
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก “รายงานการส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (The Multiple Indicator Cluster Survey : MICS)
ใน ๑๔ จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙” พบว่า อัตราของเด็กอายุต�่ำกว่า ๕ ปี ที่มีภาวะผอมแห้งหรือภาวะ
ทุพโภชนาการเฉียบพลันในจังหวัดชายแดนภาคใต้สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ โดยอัตราสูงสุดคือจังหวัดปัตตานีเมือ่ เทียบ
กับจังหวัดอื่น คือร้อยละ ๑๓.๓ ตามด้วยจังหวัดนราธิวาสที่ร้อยละ ๑๐.๗ รวมถึงเด็กอายุต�่ำกว่า ๕ ปี ในจังหวัดนราธิวาส
ยะลา ปัตตานี และสงขลา มีน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยในจังหวัดนราธิวาสมีเด็กอายุต�่ำกว่า ๕ ปี ที่มีน�้ำหนัก

๓๔๙ คณะกรรมการอ�ำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน. “รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี ๒๕๖๐” หน้า ๓๔.
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ต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๑๖.๒ เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ของประเทศซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ ๖.๗ ในขณะทีจ่ งั หวัดปัตตานี ยะลา
และสงขลา อัตรานี้อยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๓ ร้อยละ ๑๒.๙ และร้อยละ ๑๐ ตามล�ำดับ๓๕๐ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุข ได้มีโครงการพัฒนา
คุณภาพและแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที๓๕๑
่ และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัด
๓๕๒
ชายแดนภาคใต้

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน ๑๔ จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (ยูนิเซฟ ประเทศไทย)

๒.๓.๓ สิทธิสตรี
ในปี ๒๕๖๐ มีจำ� นวนสตรีทเี่ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๗๘ ราย เสียชีวติ ๑๐ ราย
ได้รบั บาดเจ็บ ๖๘ ราย มีจำ� นวนลดลงเมือ่ เทียบกับปี ๒๕๕๙ ทีม่ สี ตรีเสียชีวติ จากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน ๒๔ ราย
ได้รับบาดเจ็บ ๑๒๘ ราย โดยกรณีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส่งผลให้สตรีได้รับบาดเจ็บมากถึง ๔๑ ราย๓๕๓

บทที่
๖

๓๕๐ กองทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF). (๒๕๖๐). “ยูนเิ ซฟชีเ้ ด็กในจังหวัดชายแดนใต้ประสบภาวะขาดสารอาหารมากทีส่ ดุ ”. สืบค้นจาก www.unicef.org/thailand/tha/media_
27044.html
๓๕๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ... ร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.
๓๕๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการคลอบคลุมวัคซีนในเด็กอายุ ๐-๕ ปี ครบร้อยละ ๙๕ ...
๓๕๓ หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน. ๐๐๑๘.๒(๗)/๒๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
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แผนภาพที่ ๔ สถิตสิ ตรีทเี่ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐)
๒๐๗

๒๓๔

๒๐๙
๑๗๙

จํานวน (คน)

๑๓๗

๑๗๓

๑๕๐
๙๐

๕๐

๒๐๕

๓๗

๑๑๘

๒๙

๔๗

๔๐

๑๒๘

๑๔๓

๕๕

๕๗

๖๖
๒๙

๘๗

๖๘

๓๗

๒๔
๑๑
๑๐
๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ป
ผูเสียชีวิต
ผูไดรับบาดเจ็บ
๒๑

ที่มา : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ในมิติด้านการท�ำงานเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรง ละเว้นต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง และการผลักดัน
ให้เกิดพืน้ ทีส่ าธารณะทีป่ ลอดภัย ตลอดจนการเรียกร้องขอให้ผหู้ ญิงมีสว่ นร่วมในกระบวนการสันติภาพในฐานะผูม้ สี ว่ นได้
เสียจากการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบของสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี ๒๕๕๙ คณะ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และกลุ่มมาราปาตานี ได้ยอมรับข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดภัย
ส�ำหรับผู้หญิงชายแดนใต้ ที่เสนอโดยคณะท�ำงานผู้หญิงชายแดนใต้   (PAOW)๓๕๔ และในปี ๒๕๖๐ คณะท�ำงานผู้หญิง
ชายแดนใต้ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติก่อเหตุรุนแรงและปฏิบัติการทางทหารตอนเด็ก ผู้หญิง พลเรือน ทุกศาสนิก ชาติพันธุ์
และพื้นที่สาธารณะ และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพ อันได้แก่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การอ�ำนวยความยุติธรรม และการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน๓๕๕
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

จากตัวเลขสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบที่ลดลง และการด�ำเนินการที่ส�ำคัญของรัฐ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์
เชิงบวกของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดี ยังมีขอ้ ห่วงกังวลต่อปัญหาในมิตติ า่ ง ๆ
ที่ส่งผลต่อสิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกายของประชาชน ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ พบว่า
๑. รัฐมีความพยายามและความก้าวหน้าที่จะลดความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อสิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓๕๔ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้. (๒๕๖๐). “ข้อเสนอเชิงนโยบาย พื้นที่สาธารณะปลอดภัยส�ำหรับผู้หญิงชายแดนใต้”. สืบค้นจาก www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/
khesnechingnoybaayphuuenthiisaathaarnapldphaysamhrabphuuhying-smbuurn_1_0.pdf
๓๕๕ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้. (๒๕๖๐). “๒๓ องค์กรสตรี จชต.รณรงค์พื้นที่ปลอดภัย PAOW มุ่งสังคมยอมรับบทบาทผู้หญิงในอีก ๑๐ ปี”. สืบค้นจาก www.deepsouthwatch.org/dsj/
th/11094
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

๒. กสม. ยังพบข้อร้องเรียนการกระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ในคดีความมั่นคง ซึ่งได้ด�ำเนินการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ข้อร้องเรียนให้ดีขึ้น
๓. เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงส่งผลกระทบต่อชีวติ และร่างกายของเด็ก ทัง้ การเสียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บ และในด้าน
การสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพพบว่ า เด็ ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ภ าวะโภชนาการต�่ ำ กว่ า เด็ ก ในพื้ น ที่ อื่ น
ของประเทศไทย
๔. บทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีในพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพยังไม่ชัดเจน แม้ว่าในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้
เห็นชอบร่าง “มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง” ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
จาก (CEDAW/C/THA/CO/5, para.36) และยอมรับข้อเสนอของคณะท�ำงานผู้หญิงชายแดนใต้ เข้าสู่กระบวนการ
พูดคุยสันติสุข๓๕๖ แต่จากการพิจารณารายงานอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
ในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีของสหประชาชาติ๓๕๗ ยังคงห่วงกังวลการ
กีดกันสตรีไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�ำคัญในกระบวนการสันติภาพ๓๕๘

ข้อเสนอแนะ

ด้านสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม จากผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนว่ามีการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในระหว่างการควบคุมตัว กสม. ได้ตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การประสานความร่วมมือจากแพทย์ของโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดให้เป็นผูท้ ำ� หน้าทีต่ รวจร่างกาย และจัดท�ำ
บันทึกการตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานก่อนเพือ่ แสดงความโปร่งใส โดยด�ำเนินการก่อนทีจ่ ะมีการควบคุมตัวผูท้ ี่
ถูกเชิญตัวมาซักถาม หรือผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อประชาชนในพื้นที่และลดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
๓๕๖ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร.(๒๕๖๐). กยส.เห็นชอบแผนผู้หญิงกับสันติภาพ ผู้หญิงชายแดนใต้ชี้ยาเสพติดท�ำให้ครัวเรือนขาดความมั่นคง. สืบค้นจาก www.hilalahmar.org/305  
๓๕๗ จากการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ของประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ (CEDAW/C/THA/CO/6-7, para.22).
๓๕๘ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2017). CEDAW/C/THA/CO/6-7. Retrieved from http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/THA/CO/6-7&Lang=En
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ในการส่งตัวเข้าควบคุมควรให้มีการตรวจร่างกายตั้งแต่วันแรกโดยแพทย์ของโรงพยาบาลทุกครั้ง และให้การ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมหากผู้ถูกควบคุมได้รับบาดเจ็บ
การให้โอกาสติดต่อเยี่ยมญาติอย่างอิสระ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการควบคุมตัว เพื่อลดความกังวลของญาติ และ
สร้างความตระหนักของเจ้าหน้าทีใ่ ห้ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู ควบคุมตัวบนหลักการของกฎหมายและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ของผู้ถูกควบคุมตัว ซึ่งต้องถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระท�ำความผิด๓๕๙
การให้ความคุ้มครองบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยใช้อ�ำนาจตามกฎหมายด้านความมั่นคงพิจารณา
ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและป้องกันต่อบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือช่วยเหลืองานที่เป็น
ประโยชน์ต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ๓๖๐

ด้านสิทธิในชีวิตและร่างกายของเด็ก รัฐควรให้ความส�ำคัญต่อมาตรการในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเด็ก
ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดภาคใต้ และก�ำหนดมาตรการสนับสนุนในรูปแบบทีห่ ลากหลายและเพียงพอ อาทิ การจัดระบบเดินทาง
ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่ปลอดภัย การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงเรียนให้เป็นเขตปลอดความรุนแรง
อย่างแท้จริง๓๖๑
ด้านการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสันติภาพ รัฐพึงให้ความส�ำคัญต่อข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีของสหประชาชาติ (CEDAW) ในการมีส่วนร่วมของสตรีในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อกระบวนการสันติภาพ๓๖๒

๖.๓ ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ภาพรวม

การด�ำเนินธุรกิจที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในทางลบหลายประการ อาทิ ผลกระทบต่อ
การด�ำรงชีวิตของชุมชน การก่อมลภาวะ
การต้องโยกย้ายที่อยู่ของชุมชน การเอา
เปรียบแรงงาน ท�ำให้หน่วยงานระหว่าง
ประเทศพยายามสร้ า งบรรทั ด ฐาน
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ๓๖๓ คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Human
Rights Council : HRC) ได้รับรองเอกสาร
หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับ
ธุ ร กิ จ ของสหประชาชาติ ภายใต้ ก รอบ
๓๕๙ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๖๑-๑๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘.
๓๖๐ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐.
๓๖๑ จาก แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (หน้า ๗๐), โดย กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป., ม.ป.ท.
๓๖๒ แหล่งเดิม.
๓๖๓ ประเทศไทยได้ร่วมรับรองหลักการ UNGPs ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ในปี ๒๕๕๔.
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

“คุม้ ครอง-เคารพ-เยียวยา” (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing
the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework : UNGPs)๓๖๔ และมีการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ
น�ำหลักการชี้แนะ UNGPs ไปใช้ให้เกิดผลในประเทศของตน ในขณะที่ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือ ในปี ๒๕๕๓ องค์การ
สหประชาชาติ ได้ประกาศข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึง่ เป็นมาตรการ
โดยความสมัครใจของภาคธุรกิจภายใต้หลักการใหญ่ ได้แก่ เรื่อง สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการ
คอรัปชั่น

ในช่วงปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายและมาตรการ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายที่ส�ำคัญหลายประการที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิแรงงานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มบี ทบัญญัติ
ด้านแรงงานอันเกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินธุรกิจปรากฏตามมาตรา ๓๐ ที่มิให้มีการเกณฑ์แรงงาน เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย๓๖๕  และมาตรา ๔๒ ที่ระบุถึงเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ ชุมชน หรือ
หมู่คณะอื่น๓๖๖
๓๖๔ “การคุ้มครอง (protect)” รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองทุกคนภายใต้เขตอ�ำนาจรัฐ (jurisdiction) มิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ รัฐจะต้องมีกระบวนการที่
เหมาะสมในการปกป้อง สืบสวนสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาผ่านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ
“การเคารพ (respect)” ธุรกิจมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทต้องรู้และแสดง (know and show) ว่าตนได้เคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทต้องรู้ผลกระทบ หลีกเลี่ยง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลต่างๆ ในทุกทีท่ มี่ กี ารประกอบกิจการ ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจขนาดใดหรือธุรกิจประเภทใด และระบุผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ถ้าบริษทั พบว่าเป็นสาเหตุหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทต้องจัดให้มีหรือมีส่วนในกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
“การเยียวยา (remedy)” เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น รัฐต้องมีกระบวนการที่ท�ำให้แน่ใจได้ว่าเหยื่อ/ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลไกทาง
ศาลหรือกลไกที่นอกเหนือจากศาล หรือกระบวนการทางปกครอง และเมื่อปรากฏว่า ธุรกิจกระท�ำหรือมีส่วนท�ำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทถูกคาดหวังให้ริเริ่มหรือ
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรรเทาผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชนในระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ.
๓๖๕ มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ.
๓๖๖ มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด.
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การด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์
รัฐได้มีนโยบายในการด�ำเนินการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลยังคงให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ
• การประกาศใช้พระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารท�ำการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และก�ำหนดมาตรการในการคุ้มครองแรงงานในภาคประมงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
• การประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถจัดระเบียบ ป้องกัน
คุ้มครอง เยียวยา และใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ แต่ยังพบปัญหาใน
ทางปฏิบัติจริง อาทิ ภายหลังจากการประกาศใช้พระราช
ก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้สร้างความตืน่ ตระหนกให้กบั นายจ้างและลูกจ้างที่
เป็นแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเมียนมา
ลาว และกัมพูชา ส่งผลแรงงานข้ามชาติเดินทางกลับประเทศและมีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบกิจการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก
ซึ่งภายหลังรัฐบาลได้ออกค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ก�ำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
• การลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสาระส�ำคัญเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างแรงงานไทยและ สปป.ลาว
ส่งเสริมให้แรงงานได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมไปถึงการสกัดกั้นการค้ามนุษย์ ทั้งนี้
ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน
(MOA) กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV แล้ว ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ราชอาณาจักรกัมพูชาเมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๙ ส่วนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนาม MOU แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙๓๖๗

๓๖๗ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (๒๕๖๐). ไทย-ลาวลงนาม MOA ส่งเสริมการจ้างงานขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. สืบค้นจาก www.oshthai.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=582%3A-moa-&catid=1%3Anews-thai
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สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

• การลงนามในสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานอพยพ ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยนายกรัฐมนตรีและผู้น�ำสมาคมประชาชาติเอชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ถึงการให้ความส�ำคัญกับการปกป้องสิทธิของแรงงานอพยพ๓๖๘
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดสถานะให้อยู่ใน Tier 2 Watch List เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๙๓๖๙

การด�ำเนินการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน
การลงทุนข้ามพรมแดนของไทยหรือการลงทุนโดยคนไทยในต่างประเทศ๓๗๐ มีมลู ค่าสะสมตัง้ แต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙
ประมาณ ๒.๕ ล้านล้านบาท โดยมีการลงทุนสะสมในกลุม่ ประเทศอาเซียนมากทีส่ ดุ ประมาณมูลค่า ๗.๘ แสนล้านบาท๓๗๑
ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศกรณีการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดนที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจข้ามพรมแดนของผู้ประกอบการสัญชาติ
ไทยหลายกรณี โดยในปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาด�ำเนินการตามที่ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
กรณีการด�ำเนินโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของบริษทั อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และในปี ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับทราบสรุปผลการพิจารณา
ด�ำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศตามรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. กรณี
การด�ำเนินงานของบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอส�ำโรง (Samrong) และจงกัล
(Chongkal) ในจังหวัดโอดอร์ เมียนเจย (Oddar Meanchey) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา โดยมีขอ้ เสนอทีส่ ำ� คัญ
อาทิ การเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกหรือก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยน�ำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
(UNGPs) มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการของการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย ตลอดจนแนวทางการผลักดัน
ให้มีการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ อย่างจริงจังและแพร่หลาย เช่น การผลักดันให้ภาคเอกชนมีมาตรการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ โดยตรงและเข้มงวดมากขึน้ การพิจารณาใช้เครือ่ งมือเชิงนโยบายหรือการให้แรงจูงใจแก่เอกชน
เพื่อให้เคารพสิทธิมนุษยชนและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓๖๘ กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๖๐). อาเซียนท�ำข้อตกลงประวัติศาสตร์คุ้มครองแรงงานอพยพ. สืบค้นจาก http://daily.bangkokbiznews.com/detail/314658
๓๖๙ ประชาชาติธุรกิจ. (๒๕๖๐). สหรัฐคงอันดับค้ามนุษย์ไทยที่ Tier ๒ Watch List เท่ากับปีที่แล้ว. สืบค้นจากhttp://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498578425
๓๗๐ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมาย การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศว่า ธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่เป็น
กิจการในเครือ โดยที่ผู้ลงทุนถือหุ้นของกิจการในเครือหรือกิจการที่น�ำเงินไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป.
๓๗๑ เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะท�ำงานติดตามความรับผิดชอบการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย.
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อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีมีเพียงมติรับทราบเท่านั้น มิได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานน�ำข้อเสนอดังกล่าวไปปฏิบัติแต่
อย่างใด
การส่งเสริมให้มีการน�ำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) มาใช้
รัฐบาลมีการส่งเสริมให้น�ำหลักการชี้แนะฯ มาใช้
โดยเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้
แสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองส�ำคัญ ในงานสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใน
ประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยกล่าวสนับสนุน
ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของสังคมปฏิบัติ
ตามหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติ (UNGPs) นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังมี
การลงนามใน “ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใน
ประเทศไทย” โดยประธาน กสม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการ
สมาคมธนาคารไทย และประธานเครื อ ข่ า ยโกลบอลคอมแพ็ ก ประเทศไทย โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น สั ก ขี พ ยาน
ถือเป็นการแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองที่ส�ำคัญของผู้น�ำประเทศต่อเรื่องดังกล่าวในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) และต่อมา นายกรัฐมนตรี
ได้มบี ญ
ั ชาให้คณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจทราบ เพือ่ ขับเคลือ่ นให้เข้าใจหลักการ/วิธปี ฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
รวมถึงสร้างการรับรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากการส่งเสริมให้มีการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้แล้ว หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานยังได้มีการส่งเสริมให้
ภาคธุรกิจน�ำมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ผลักดันให้
สถานประกอบการจัดท�ำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ที่มีความครอบคลุมเรื่องการ
ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่มกี ารค้ามนุษย์ ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ไม่มกี ารใช้แรงงานบังคับ มีระบบการจัดการสุขอนามัย การจัดการ
ของเสีย และมีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัย การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างแสดงความเห็น โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีสถานประกอบกิจการผ่านการอบรมแล้วทัง้ สิน้ ๕,๖๐๓ แห่ง เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๔,๙๐๒ แห่ง
และมีสถานประกอบกิจการน�ำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน จ�ำนวน ๕,๕๔๘ แห่ง๓๗๒
หรือการที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดท�ำมาตรฐานและตรา “Thailand TRUST Mark” โดยสินค้าที่จะได้รับการรับรอง
จะต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพอย่างน้อย ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานการผลิต เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว และ
เกณฑ์มาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขเพื่อรับรองและขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน๓๗๓  
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP)
โดยที่รัฐบาลไทยได้แถลงรับข้อเสนอแนะจากการประชุมทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ในกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากประเทศต่าง ๆ จ�ำนวน ๒๔๙ ข้อ และได้พิจารณา
๓๗๒ ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ๓,๗๗๘ แห่ง กลุ่มอุตสาหกรรมสุกร ๘๘๗ แห่ง กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป ๔๔๔ แห่ง กลุ่มอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ๔๓๙ แห่ง.
๓๗๓ สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ โดยอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

ตอบรับทันที ๑๘๗ ข้อ หนึ่งในนั้น คือ การเสนอให้ไทยพัฒนา รับรอง และบังคับใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน (NAP) เพื่อปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจของสหประชาชาติ (UNGPs)๓๗๔  
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด�ำเนินการเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการดังกล่าว อาทิ การจัดท�ำ
รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ (National Baseline Assessment) ร่วมกับมูลนิธิมานุษยะ
โดยการลงพื้นที่ระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารชาติฯ การประชุมร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากภูมภิ าคอาเซียนเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
แนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการชาติฯ โดยคาดว่าการจัดท�ำแผนปฏิบัติการชาติฯ จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะมี
การเผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ารชาติฯ จัดท�ำคูม่ อื การด�ำเนินการตามแผน และพิจารณาทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารชาติฯ เป็นระยะ

ส�ำหรับการด�ำเนินการของภาคธุรกิจ นัน้ จากการประมวลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า แม้ภาคธุรกิจจะตืน่ ตัวเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น แต่ภาคธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนจนถึงขั้นน�ำมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน
อาทิ หลักการชีแ้ นะฯ มาใช้ในกิจการของตนมีไม่มากนัก ดังเช่นข้อมูลจากงานวิจยั ทีส่ ำ� รวจประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมจากบริษทั พลังงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ๑๐ อันดับ๓๗๕ โดยงานวิจยั ระบุวา่ ประเด็นเรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
อยู่ในระดับต�่ำสุด และไม่มีบริษัทใดได้คะแนนปานกลาง เนื่องจากหลักเกณฑ์ปานกลาง คือการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนทั้งในบริษัทเองและในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของบริษัท ซึ่งไม่มีบริษัทใดระบุว่า มีการจัดท�ำในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗๓๗๖ ส่วนประเด็นที่บริษัทโดยรวมได้คะแนนต�่ำเป็นอันดับสองคือ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อลูกจ้างเหมาช่วง
(sub-contract) ซึ่งประเด็นนี้ บางบริษัทมองว่า เป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาที่ว่าจ้างเหมาช่วงโดยตรง มิใช่ความ
รับผิดชอบของบริษัท นอกจากนี้ งานวิจัยมีข้อสังเกตถึงคะแนนในหมวดผลกระทบต่อชุมชนซึ่งสูงกว่าหมวดการป้องกัน
ผลกระทบต่อชุมชน กล่าวคือ ในภาพรวม ทุกบริษัทสามารถควบคุมปฏิบัติการระดับโรงงานให้มีความปลอดภัย และไม่ส่ง
ผลกระทบในสาระส�ำคัญชุมชนใกล้เคียง แต่หลายบริษัทยังไม่ให้ความส�ำคัญอย่างเพียงพอกับการเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม
กับการด�ำเนินการเชิงรุก เพื่อบรรเทาความกังวลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสื่อสาร เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากโรงงานในภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่าย เป็นต้น ๓๗๗
๓๗๔ ข้อ ๔๘ โดยประเทศสวีเดน.
๓๗๕ ข้อมูลจากโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด ๑๐ อันดับ เป็นการวิจัยที่ใช้ผลการทดสอบชุดตัวชี้วัดระดับความ
รับผิดชอบโดยใช้ข้อมูลปี ๒๕๕๗  เป็นฐาน.
๓๗๖ ยกเว้นบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งระบุว่าจะจัดท�ำในปี ๒๕๕๘ และตั้งเป้าจะด�ำเนินการตามผลการประเมินในปี ๒๕๕๙.
๓๗๗ ส�ำนักข่าวอิศรา. (๒๕๖๐). ป่าสาละเผยผลวิจยั ข้อมูล CSR บ.พลังงานพบประเด็นสิทธิมนุษยชนมีคะแนนต�ำ่ สุด. สืบค้นจาก www.isranews.org/isranews-news/55213-news-55213.html
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นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการที่ให้ความส�ำคัญและน�ำมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ มักจะเป็น
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่หรือเคยเป็นผูป้ ระสบปัญหาจากการด�ำเนินการทีส่ ง่ ผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงต่อบริษทั มาก่อน
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนือ่ งจากได้มหี ลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ยกตัวอย่างเช่น การประกาศให้ใช้แนวปฏิบตั เิ รือ่ งแรงงาน (Practices Guideline on Labour)
ทีส่ อดคล้องกับกฎหมายแรงงาน รับรองหลักการความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ โดยมีการก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ส�ำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจัดตั้งศูนย์ธรรมาภิบาล (CG Center) ขึ้น เพื่อก�ำหนดการด�ำเนินการ
ให้บริษัทมีธรรมาภิบาล การออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ฉบับใหม่
เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งหวังให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี
โดยค�ำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ๓๗๘ ทั้งนี้ พบว่า ปัจจุบันร้อยละ ๗๖ ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทแล้ว
ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด�ำเนินโครงการทั้งของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคธุรกิจ นั้น พบว่า ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจโดยเฉพาะกับกรณีที่เกิดขึ้นกับโครงการที่ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
กับประชาชนจ�ำนวนมาก การเยียวยามักเป็นผลจากกระบวนการทางยุตธิ รรม เช่น ผลจากค�ำพิพากษาของศาล ซึง่ มักใช้
ระยะเวลานาน เป็นภาระแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการพิสูจน์ความเสียหาย และมักเกิดขึ้นในรูปแบบของการเยียวยาด้าน
การเงิน อย่างไรก็ดี บางกรณีศาลก็ได้มคี ำ� พิพากษาให้มกี ารเยียวยาในรูปแบบอืน่ นอกเหนือจากการเยียวยาด้านการเงิน อาทิ
กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้มีค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ กรณีชาวบ้านคลิตี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการท�ำเหมืองแร่ โดยให้บริษัทคู่ความต้องฟื้นฟูล�ำห้วยคลิตี้ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหาย
จ�ำนวน ๓๖ ล้านบาท๓๗๙
การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค

ในปี ๒๕๖๐ เห็นได้ว่า รัฐได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการด�ำเนินการของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ
- การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชก�ำหนด
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
- การแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ รวมไปถึงการมีบัญชาให้
คณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนให้รัฐวิสากิจน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้
- การมีมาตรการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�ำมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ประกอบการจัดท�ำแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) อย่างต่อเนื่อง
- การด�ำเนินการอย่างเป็นล�ำดับเพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือในการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้
อย่างไรก็ดี ในบริบทของภาคธุรกิจ นั้น แม้ภาคธุรกิจจะมีความตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แต่ภาคธุรกิจที่มี
ความตื่นตัวจนถึงขั้นที่น�ำมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้กับกิจการของตนยังจ�ำกัดอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ บริษัท
ที่เคยได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
๓๗๘ ประชาชาธุรกิจ. (๒๕๖๐). “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” (CG Code) ฉบับใหม่ ก้าวย่างส�ำคัญของตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน. สืบค้นจาก www.prachachat.net/news_detail.
php?newsid=1491030960
๓๗๙ บีบีซีนาวิเกชัน. (๒๕๖๐). คลิตี้ : เรื่องเก่าที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคดีสิ่งแวดล้อมชุมชน. สืบค้นจาก www.bbc.com/thai/thailand-41225292  
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สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

อย่างไรก็ดี ยังคงมีข้อท้าทายที่รัฐควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาผลกระทบจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
๑. แม้รัฐบาลจะมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานซึ่งเป็นผลจากกรณีปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติและค้ามนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนอย่างรุนแรง แต่การด�ำเนินการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบด้านอื่น ๆ จากการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ เรื่องชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
๒. รัฐยังไม่มีความก้าวหน้าในการก�ำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของ
ผู้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยพบว่า จากกรณีรายงานผลการพิจารณาค�ำร้อง
ของ กสม. ทั้งกรณีการด�ำเนินโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และกรณีการด�ำเนินงานของบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด คณะรัฐมนตรี
ไม่ได้มกี ารสัง่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามข้อเสนอแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการรับทราบสรุปผลการพิจารณา
ด�ำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

๓. ยังมีชอ่ งว่างในการด�ำเนินการของรัฐตามหลักการ UNGPs โดยหลายกรณีทโี่ ครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงโครงการของภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ได้สร้างผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลและ
ชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงการ หน่วยงานรัฐยังไม่มีการน�ำกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (human rights
due diligence : HRDD) ไปใช้ รวมถึงในกรณีของการเยียวยา (remedy) พบว่า การเยียวยามักเป็นผลจากการด�ำเนิน
การตามกระบวนการทางศาล และมักมีรูปแบบของการเยียวยาในลักษณะของตัวเงิน อีกทั้งยังไม่มีกลไกการเยียวยาอื่น ๆ
นอกเหนือจากกระบวนการทางศาลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่จะท�ำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงการแก้ไข เยียวยา
ฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ

๑. รัฐควรให้ความส�ำคัญและเพิ่มมาตรการ/นโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและป้องกันผลกระทบด้านลบจากการด�ำเนิน
ธุรกิจในมิตอิ นื่ นอกเหนือจากมิตดิ า้ นสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชมุ ชน
๒. รัฐควรก�ำหนดกลไกในการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย ให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยอาจพิจารณาน�ำข้อเสนอจากกรณีการด�ำเนินโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และกรณีการด�ำเนินงานของบริษทั
น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอส�ำโรง (Samrong) และจงกัล (Chongkal) ในจังหวัดโอดอร์
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เมียนเจย (Oddar Meanchey) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ไปผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. รั ฐ ควรเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องภาคธุ ร กิ จ ในการด� ำ เนิ น การบนหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยควร
น�ำร่องในการน�ำหลักการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) มาใช้ในกิจการที่รัฐเป็นเจ้าของ
หรือรัฐเป็นผู้ก�ำกับดูแล เช่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
๔. รัฐควรเพิ่มกลไกที่ท�ำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจสามารถเข้าถึงการแก้ไข เยียวยา ฟื้นฟูที่มี
ประสิทธิผล ทัง้ กลไกตามกระบวนการยุตธิ รรมและกลไกอืน่ ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการ UNGPs และควรพิจารณาให้มี
รูปแบบของการเยียวยาผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการของรัฐหรือรัฐเป็นผูก้ ำ� กับดูแลทีม่ คี วามหลากหลาย อาทิ การกลับคืน
สู่สภาพเดิม (restitution) การจ่ายค่าสินไหมทดแทน (compensation) การฟื้นฟู (rehabilitation) การท�ำให้พอใจ
(satisfaction) และการประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ�้ำ  (guarantees of non-repetition) เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
การพื้นฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายส�ำหรับเหยื่อของการละเมิดกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างรุนแรงกว้างขวาง และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
(Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations
of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law)
๕. รัฐควรให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปใช้ โดยไม่สร้างภาระด้าน
ต้นทุนเพิ่ม
๖. รัฐควรพิจารณาให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ช่องว่างการด�ำเนินการของรัฐตามหลักการชี้แนะฯ เพื่อให้แผน
ปฏิบตั กิ ารชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทีจ่ ะจัดท�ำขึน้ มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากล และสามารถเป็นเครือ่ งมือ
ในการคุ้มครองมิให้เกิดผลกระทบด้านลบจากการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง

๖.๔ สิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวม

๑. สถานการณ์ด้านกฎหมายและนโยบาย
๑.๑ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการเกีย่ วกับสิทธิของชุมชน และสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ ในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๑ ในเรื่องของสิทธิรับทราบและเข้าถึง
ข่าวสารสาธารณะ เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และฟ้องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รับผิด สิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ สิทธิในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สิทธิ
ในการเข้าชือ่ เสนอต่อหน่วยงานรัฐเพือ่ ด�ำเนินการใด ๆ และสิทธิในการจัดให้มรี ะบบสวัสดิการชุมชน โดยการเข้าร่วมกับ
รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น
นอกจากนั้น ยังก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการของรัฐในโครงการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน ทั้งในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การแสดงความคิดเห็น และการด�ำเนินการโครงการนั้น ๆ และหากเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบอย่างใด ๆ รัฐต้อง
จัดให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายนั้นอย่างเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า (มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ )
อย่างไรก็ตาม การยกเลิกบทบัญญัตสิ ทิ ธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหลายประการ รวมทัง้ สิทธิชมุ ชนซึง่ เดิมเคย
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และน�ำไปบัญญัติไว้เป็นหน้าที่รัฐ เพื่อให้รัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการเรื่องเหล่านั้นให้แก่ประชาชน โดยประชาชนมิต้อง
อ้างใช้สิทธิในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐไม่ท�ำหน้าที่ ประชาชนสามารถฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง หรือ
ร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ว่าเกีย่ วข้องจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญก็ได้นนั้
แม้จะมีผลผูกพันให้รฐั ต้องมีหน้าที่ แต่การเปลีย่ นหลักการบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญในลักษณะดังกล่าว ยังเป็นข้อสงสัยว่าจะท�ำให้
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
๑.๒ ข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มขี อ้ สังเกตสรุปรวม (Concluding Observations) ต่อประเทศไทย ในการ
ประชุมเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่สอง ๓๘๐ ในข้อ ๗ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ
กรอบทางกฎหมายว่า การออกค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชัว่ คราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะต้องเคารพต่อกติกา ICCPR และจะต้องมีการเยียวยาผูเ้ สียหายทีไ่ ด้รบั ผลจากค�ำสัง่
ดังกล่าวอย่างจริงจัง กรณีมีการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นผลจากค�ำสั่งดังกล่าว
๑.๓ กฎหมายที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ก. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเทศไทยได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมือ่
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๑๘ ก�ำหนดให้เจ้าของ
เรือหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล�้ำล�ำน�้ำ  แจ้งถึง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวของตนภายใน ๑๒๐ วัน และต้องขอรับใบ
อนุญาตตลอดจนช�ำระค่าปรับในอัตรา ๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท
และต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ท�ำให้กระทบต่อชุมชน
ริ ม น�้ ำ  ตลอดจนประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ ประมง
โดยเฉพาะประมงเรือเล็กเป็นจ�ำนวนมาก (เฉพาะที่ ต�ำบลหาดเล็ก
อ่าวตราด จังหวัดตราด พบว่ามีพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง ๘๑,๒๒๔ ตารางเมตร ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ๓,๗๑๘ คน
๕๑๘ ครัวเรือน) ชุมชนหลายแห่งเป็นชุมชนดัง้ เดิมทีป่ ระกอบอาชีพประมงชายฝัง่ และลักษณะของวิถชี วี ติ จ�ำเป็นต้องตัง้
บ้านเรือนริมน�ำ 
้ โดยรัฐบาลยังไม่มหี ลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนในการพิจารณาอนุญาต และไม่มกี ารรับฟังความคิดเห็นจากผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ ก่อนการออกกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งยังไม่มีการก�ำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน๓๘๑
๓๘๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓๔๔๙ และ๓๔๕๐ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๓๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐.
๓๘๒ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๖๗๔/๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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ข. ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง การใช้ทดี่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ
เมือ่ วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ หัวหน้า คสช. ได้มี
ค� ำ สั่ ง ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่ อ งการใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของ
ประเทศ โดยมีสาระส�ำคัญให้สามารถน�ำที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินไปใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการท�ำ
เกษตรกรรมหรือกิจการที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องได้ ซึ่งการ
ออกค�ำสั่งดังกล่าวมีผลเป็นการกระทบต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
ที่มีสาระส�ำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร โดยมีสาระส�ำคัญให้สามารถน�ำที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการท�ำเกษตรกรรมหรือกิจการที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องได้ การออกค�ำสั่งดังกล่าว
จึงกระทบต่อสิทธิในการครอบครองท�ำกินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘๓๘๒
ค. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทัง้ ฉบับ โดยให้เหตุผลว่า เพือ่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ซึง่ มีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดท�ำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในการประชุม
เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อย่างไรก็ตาม ในร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวมีบทบัญญัตใิ นมาตรา ๕๓ วรรค ๔ ให้มกี ารด�ำเนินการให้ได้มาซึง่
เอกชนผูร้ บั ด�ำเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ ในระหว่างรอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ องค์กรภาคประชาชนเห็นว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา ๕๘ ทีก่ ำ� หนดให้รฐั
ต้องด�ำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อนการอนุมัติ
หรืออนุญาตโครงการ
นอกจากนี้ ในทางปฏิบตั ิ หน่วยงานของรัฐเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัตฯิ
โดยการให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ภายใน ๑๕ วัน ตามแนวทางขัน้ ต�ำ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ องค์กรภาคประชาชน
เห็นว่า เป็นช่องทางและระยะเวลาทีน่ อ้ ยเกินไปเมือ่ เทียบกับความส�ำคัญและผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง๓๘๓
๑.๔ กฎหมายและค�ำพิพากษาที่เอื้ออ�ำนวยต่อสิทธิของประชาชน
ก. เมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้ออกค�ำสัง่ หัวหน้า
คสช. ที่ ๗๒/๒๕๕๙ สัง่ ห้ามหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาต และให้ผปู้ ระกอบการเหมืองแร่ทองค�ำ
ระงับการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำ  ทั้งนี้
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค�ำในประเทศไทยได้รบั การร้องเรียนจากหลายชุมชนว่า มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
๓๘๒ รายงานข้อเสนอแนะที่ ๕/๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๘๓ แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง ข้อเสนอภาคประชาชนต่อการจัดทาร่างกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
(หมวดการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม).
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ข. ค�ำพิพากษาฎีกา กรณีชดใช้คา่ เสียหายให้กบั ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการปล่อยสารตะกัว่ ลงล�ำห้วยคลิตี้
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ศาลฎีกานัดฟังค�ำพิพากษากรณีชาวบ้าน ๑๕๑ คน ยื่นฟ้องบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรท
(ประเทศไทย) ฐานละเมิดตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีป่ ล่อยปละ
ละเลยให้สารตะกัว่ ปนเปือ้ นลงในล�ำห้วยคลิตี้ ซึง่ ชาวบ้านใช้อปุ โภคบริโภค เป็นผลให้ชาวบ้านได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพ
และการใช้ชีวิต โดยให้จ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้าน คลิตี้ล่างจ�ำนวนกว่า ๓๖ ล้านบาท พร้อมกับมีค�ำพิพากษาเพิ่มเติมให้
ผูจ้ ดั การบริษทั กรรมการบริษทั รวม ๗ คนต้องมาร่วมรับผิดชอบ รวมทัง้ ต้องเข้ามาฟืน้ ฟูลำ� ห้วยคลิตที้ ปี่ นเปือ้ นสารตะกัว่
ค�ำพิพากษาของศาลฎีกายังเพิม่ เติมมุมมองทีว่ า่ ชาวบ้าน ๑๕๑ คน จากสมาชิกทัง้ ชุมชน ๓๐๐ คน ทีร่ ว่ มกันฟ้องให้บริษทั
ฟืน้ ฟูลำ� ห้วย ถือเป็นการฟ้องกลุม่ ใหญ่ เป็นการเรียกร้องเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ชาวบ้านที่
อยูก่ นั มานานถือเป็นชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม มีสทิ ธิมสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรได้ และสามารถขอให้ศาลสัง่ ให้
จ�ำเลยทั้ง ๗ คน ฟื้นฟูล�ำห้วยคลิตี้ให้ปราศจากมลพิษ ให้ค่ามาตรฐานเป็นไปตามที่หน่วยงานรัฐก�ำหนด นอกจากนี้
ศาลฎีกาเห็นว่ากรรมการของบริษทั ต้องร่วมรับผิดเป็นการส่วนตัว ถือเป็นคนทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย ซึง่ ก่อนหน้านีก้ รรมการ
ของบริษัทซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดีอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบริษัท แต่ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาเห็นว่า กรรมการ
บริษัทต้องรับผิดด้วย
๑.๕ แผนปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ได้บญั ญัตใิ ห้มกี ารด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยให้มีพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านต่าง ๆ
รวม ๑๑ ด้าน รวมทัง้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยคณะกรรมการฯ อยูใ่ นระหว่างจัดท�ำแผนปฏิรปู ประเทศ
เพือ่ เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินการของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับแผนการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมก�ำหนดแผนปฏิรปู เป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน�ำ 
้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ความหลากหลายทางชีวภาพ สิง่ แวดล้อม และระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมีกรอบแนวคิด
การจัดท�ำแผน ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
๒. สถานการณ์ด้านการด�ำเนินการของหน่วยงานรัฐ
๒.๑ การด�ำเนินการอันเป็นผลจากนโยบายการทวงคืนผืนป่า
จากการติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากนโยบาย
ทวงคืนผืนป่าซึง่ เป็นการด�ำเนินการทีต่ อ่ เนือ่ งมาตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๕๕๗ ยังคงมีการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวใน
ปี ๒๕๖๐ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มีเป้าหมายเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้ได้รอ้ ยละ ๔๐๓๘๔ ภายในระยะ
๒๐ ปี จึงท�ำให้มกี ารเร่งด�ำเนินการให้ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัย
และท�ำกินในเขตป่าออกจากพืน้ ทีป่ า่ โดยการตรวจยึดพืน้ ที่
การตัดฟันต้นยางพาราและรื้อถอนผลอาสิน บ้านเรือน
การแจ้งความด�ำเนินคดี รวมถึงการเร่งรัดประกาศเขต
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์เพิม่ เติม๓๘๕ จึงพบว่า ผูย้ ากไร้ ผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ย

บทที่
๖

๓๘๔ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ จัดท�ำโดย ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
๓๘๕ สถิติจากส�ำนักป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เกี่ยวกับคดีการกระท�ำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะคดีบุกรุกพื้นที่ป่า
มีจ�ำนวน ๓,๑๓๙ คดี.
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และผูไ้ ร้ทดี่ นิ ท�ำกินจ�ำนวนมาก ซึง่ ได้อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดิมนัน้ ๆ ได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เฉพาะ
เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งสิ้น ๔๙ ค�ำร้อง๓๘๖
ด้านการเยียวยาและลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชนอันเกิดจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้จดั ตัง้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
โดยมีหลักการการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม มิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าท�ำ
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก�ำหนด
ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ ทีเ่ หมาะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายการด�ำเนินงานทัง้ สิน้ ๘๐ พืน้ ที่
๔๗ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๓๒๕,๒๐๕ ไร่
๒.๒ การทวงคืนพื้นที่สาธารณะ
นอกจากนโยบายทวงคื น ผื น ป่ า รั ฐ ยั ง มี น โยบายการทวงคื น พื้ น ที่ ที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ ครอบครองดู แ ล
เช่น ทีส่ าธารณประโยชน์ ทีร่ าชพัสดุ ซึง่ ด�ำเนินการต่อเนือ่ งมาจนถึงปี ๒๕๖๐ โดยมีกรณีสำ� คัญ ดังนี้
กรณีชมุ ชนแสมสารจังหวัดชลบุรี
กรณีพิพาทระหว่างฐานทัพเรือสัตหีบ
กับชุมชนแสมสารเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน โดย
ฐานทัพเรือสัตหีบได้แจ้งความด�ำเนินคดีกับราษฎร
รวมทั้งสิ้น ๗๑ ราย ข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐ รวม
ทั้งให้ราษฎรในพื้นที่ต�ำบลแสมสารไปด�ำเนินการ
เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ รวมทั้งให้รื้อถอนบ้าน
เรือนและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกไปจากพื้นที่ ซึ่ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ประชาชนจ� ำ นวนมาก
ราว ๖,๐๐๐ ราย๓๘๗
กรณีชมุ ชนป้อมมหากาฬ
กรณีพิพาทระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนป้อมมหากาฬเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่า ๒๐ ปี โดยล่าสุด
กรุงเทพมหานครยืนยันให้ชมุ ชนจ�ำนวนประมาณ ๔๕ หลัง ย้ายออกไปจากทีด่ นิ รวมทัง้ รือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง โดย
ชุมชนเรียกร้องขอให้ดำ� เนินการตามแผนแม่บทพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี วี ติ ตามทีก่ รุงเทพมหานครร่วมกับชุมชนป้อมมหากาฬและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำ� เนินการศึกษาและออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครแจ้งว่าจะต้องด�ำเนินการก่อสร้าง
สวนสาธารณะต่อไป เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�ำหนดให้ต้องใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ภายหลัง
การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างกรุงเทพมหานครและชุมชน มีผู้ยินยอมให้รื้อถอนอาคารไปแล้วจ�ำนวน ๑๕ ราย ขณะ
ที่ชุมชนอีกจ�ำนวน ๓๕ ครอบครัวยืนยันที่จะอยู่ร่วมกับสวนสาธารณะต่อ่ไป๓๘๘
สาเหตุการทวงคืนพืน้ ที่ อาจมีความเชือ่ มโยงกับเรือ่ งอืน่ ๆ ด้วย เช่น การน�ำพืน้ ทีไ่ ปใช้ในการพัฒนาภาคธุรกิจ เช่น
การน�ำไปให้เอกชนเช่าประกอบกิจการหรืออุตสาหกรรม หรือน�ำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เป็นต้น
ตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีนี้คือ การจับกุมและด�ำเนินคดีกับประชาชนจ�ำนวน ๒๙ ราย ข้อหาบุกรุกที่ดินสาธารณะภูกระแต
บ้านไผ่ลอ้ ม อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดนครพนม เพือ่ น�ำพืน้ ทีด่ งั กล่าวไปใช้จดั ตัง้ นิคมอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓๘๖ ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๘๗ ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๘๘ ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

๒.๓ ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการตรวจสอบของ กสม. ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิชุมชน สรุปได้ปรากฎในตาราง ๔๓๘๙
ตารางที่ ๔ ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเขตเศษฐกิจพิเศษ จากการตรวจสอบของ กสม.
พื้ นที่

สถานการณ์
ปี ๒๕๕๙

เขตเศรษฐกิจพิเศษ • พืน้ ทีต่ ำ� บลบุญเรือง อ�ำเภอเชียงของ การจัดตัง้ นิคม
จังหวัดเชียงราย
อุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน ซึง่ มี
สภาพเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ 
้ เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๓,๑๐๐ ไร่
ซึ่งชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและเป็นแหล่งใช้
ประโยชน์ของราษฎรในพืน้ ที่ ๓ หมูบ่ า้ น
• พื้นที่ต�ำบลทุ่งงิ้ว การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมี
ผลกระทบต่อพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน/พืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์
เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ซึง่ ชุมชนได้รว่ มกันดูแล
รักษาและเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ของราษฎรในพืน้ ที่
๓ หมูบ่ า้ น
• ที่ชุ่มน�้ำริมแม่น�้ำอิง พื้นที่ต�ำบลโป่งผา อ�ำเภอ
แม่สาย การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม มีผลกระทบ
ต่อราษฎรผูป้ ลูกยาสูบจ�ำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ ราย
ซึง่ ปัจจุบนั ท�ำอาชีพปลูกยาสูบในพืน้ ที่ ๘๗๐ ไร่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ • พืน้ ทีต่ ำ� บลสระใคร น�ำพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์ ซึง่
หนองคาย
ปัจจุบนั เป็นป่าชุมชนของบ้านไชยา หมูท่ ี่ ๔ อ.สระใคร
จ.หนองคาย เนือ้ ที่ ๗๑๘ ไร่ ไปใช้จดั ตัง้ เป็นพืน้ ที่
นิคมอุตสาหกรรม ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ปี ๒๕๖๐

ยกเลิกการด�ำเนินการในที่ดินของรัฐ ได้แก่
ป่าชุมชนบุญเรือง และป่าชุมชนทุ่งงิ้วในอ�ำเภอ
เชียงของ เนื่องจากประชาชนคัดค้านทั้งในต�ำบล
บุญเรืองและต�ำบลทุ่งงิ้ว
โดยที่ยังไม่มีการก�ำหนดแนวทางการชดเชย
เยียวยา การจัดหาอาชีพรองรับหรือการจัดหาที่ดิน
ใหม่ทดแทน จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าสมควร
น�ำที่ดินโรงงานยาสูบมาให้เอกชนด�ำเนินการ
ในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายหรือไม่

ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ชุมชนได้ และ กสม. จะได้เสนอให้หน่วยงานของ
รัฐทบทวนการน�ำพื้นที่ป่าชุมชนไปใช้จัดตั้งพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม

ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านท่ากฐิน ต�ำบล
บ้านหม้อ อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากอ�ำเภอ
ศรีเชียงใหม่ ว่าให้อพยพออกจากพื้นที่ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะน�ำพื้นที่ไปใช้ใน
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการตรวจสอบ
ของ กสม. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไม่มี
การจัดท�ำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอ�ำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ • หน่วยงานของรัฐน�ำพื้นที่ส าธารณะประโยชน์ มีการกันพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
จังหวัดนครพนม
โคกภูกระแต ตัง้ อยูบ่ า้ นห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง ออกจากพื้นที่ด�ำเนินการชั่วคราว แต่ยังไม่มีการ
จ.นครพนม เนื้อที่ ๑,๘๖๐ ไร่ ไปใช้จัดตั้งนิคม เยียวยาประชาชนที่ต้องออกจากพื้นที่จ�ำนวน
อุตสาหกรรม
๒๓๒ ราย
• ประชาชนจ�ำนวน ๒๓๒ ราย ถูกให้ออกจากทีด่ นิ
โดยหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องอ้างว่า เป็นการบุกรุก
ทีส่ าธารณะภูกระแต
• ราษฎรจ�ำนวน ๒๙ ราย ถูกแจ้งความด�ำเนินคดี
ข้อหาบุกรุกทีส่ าธารณะภูกระแตบ้านไผ่ลอ้ ม โดย
ราษฎรทัง้ ๒๙ ราย ต่อสูค้ ดีวา่ ได้ครอบครองทีด่ นิ
ดังกล่าวมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ โดยมีเอกสารทีร่ าชการ
ออกให้ได้แก่ ใบจอง ส.ค.๑ และ นส.๓
๓๘๙ ประมวลสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะกรณีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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บทที่
๖

พื้ นที่

สถานการณ์
ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ต�ำบลส�ำนักขาม
หน่วยงานของรัฐได้ฟอ้ งคดีตอ่ ราษฎรเพือ่ ให้ออกจาก
จังหวัดสงขลา
• การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อ ที่ดนิ ทั้งหมด
ราษฎรจ�ำนวนประมาณ ๓๐๐ ครอบครัว ซึ่งเดิม
เป็นผู้เช่าที่ดินจากส�ำนักงานป้องกันการฟอกเงิน
(ปปง.) มากว่า ๑๐ ปี
• ราษฎรจ�ำนวนประมาณ ๑๖๐ ครอบครัว ยื่น
หนังสือขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๒.๔ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๑) โครงการโรงไฟฟ้าขยะ/สายส่งไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าชีวมวล/โรงไฟฟ้าขยะ/โรงไฟฟ้าถ่านหิน/โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้
นอกจากกรณีการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบีแ่ ละโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาแล้ว การประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะก็ยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทส�ำคัญ เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม
พลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยเฉพาะโรงไฟฟ้ า ขยะ โดยใน
ปี ๒๕๕๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ออกประกาศกระทรวงฯ ยกเว้นการจัดท�ำอีไอเอ ในโรงงาน
พลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงทุกขนาด
ก่อนที่จะมีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมือง
รวมใน ๕ กิจการ โดย ๒ ใน ๕ คือ โรงไฟฟ้าและโรงเผาขยะ
อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ายังคงถูกคัดค้าน
ในหลายชุมชน โดยในปี ๒๕๖๐ มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจำ� นวนทัง้ สิน้ ๕ ค�ำร้อง
๒) การก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี หรือ
มอเตอร์เวย์ทั้ง ๒ เส้นทางเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และมีสว่ นร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยหน่วยงานรัฐย่อมต้องมีหน้าที่
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ กสม.๓๙๐ พบว่า รายงาน

๓๙๐ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๘๑๕-๘๑๘/๒๕๖๐ และ ๘๑๙/๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอของทั้ง ๒ โครงการ เป็นข้อมูลที่มีการศึกษามานานกว่า ๑๐ ปี จึงท�ำให้
มาตรการลดผลกระทบไม่สอดคล้องสภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ สภาพสังคม และชุมชนในปัจจุบนั ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงไป
จากอดีตเมือ่ ๑๐ ปีทแี่ ล้วอย่างมาก และการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียในขัน้ ตอนการจัดท�ำ
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ทั่วถึง กสม. เห็นว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่
บริการทางหลวง (Service Area) บริเวณต�ำบลดอนแฝก อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (กม.๑๙+๕๐๐) ซึ่งใช้พื้นที่ถึง
๑๔๐ - ๒๐๐ ไร่นนั้ เป็นการเวนคืนทีด่ นิ เกินความจ�ำเป็น นอกจากนัน้ การจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนควรอยูบ่ นหลักการว่า
ค่าทดแทนและความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต้องเพียงพอให้ประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถด�ำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ด้อย
ไปกว่าก่อนการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๒.๕ กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่
กิจการเหมืองแร่เป็นกิจการทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา
ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียในการออกใบอนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตร
หรือใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม ปัญหาส�ำคัญคือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไม่เป็นหลักการของการรับฟัง
ความคิดเห็นทีด่ ี บางกรณีไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง๓๙๑ และแม้วา่ จะมีประกาศใช้บงั คับพระราชบัญญัตแิ ร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ เป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเก่าเพือ่ ให้มกี ระบวนการลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่
มากขึน้ และให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการอนุมตั อิ นุญาตได้มากขึน้ แต่กไ็ ด้เพิม่ เติมให้การประกอบกิจการสามารถ
กระท�ำได้ในพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ เช่นป่าอนุรักษ์
๓. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการได้รบั ความเดือดร้อนจากการประกอบการหรือการ
ประกอบอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า มีเรือ่ งร้องเรียนต่อกระทรวงอุตสาหกรรมทัง้ สิน้ ๗๐๔ เรือ่ ง ประกอบด้วย
มลพิษเกี่ยวกับ ฝุ่นละออง เสียงดัง น�้ำเสีย กลิ่นเหม็น ดินเค็ม สารเคมี ฯลฯ๓๙๒

บทที่
๖

๓๙๑ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔๒๓
๓๙๒ รายงานสถิติจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนของกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐. หนังสือตอบของกระทรวงอุตสาหกรรมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐.
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ปัญหาและสาเหตุใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. แม้ว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีหลักการส�ำคัญในมาตรา
มาตรา ๔๑(๑) มาตรา ๔๓(๒) (๓) และมาตรา ๕๘ ที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ�ำนาจของรัฐใน
การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และได้บญ
ั ญัตใิ ห้การใช้บงั คับสิทธิเสรีภาพนัน้ ๆ สามารถด�ำเนินการได้ทนั ที ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ตอ้ งรอให้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมายระดับพระราชบัญญัตเิ พือ่ อนุวตั กิ ารให้เป็นไปไปตามรัฐธรรมนูญเรือ่ งนัน้ ๆ
แต่ในทางปฏิบตั ิ หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัตแิ ละกฎหมายล�ำดับรอง
อืน่ ๆ ทีใ่ ช้บงั คับกับหน่วยงานนัน้ ๆ โดยตรงเป็นเครือ่ งน�ำทาง๓๙๓ เมือ่ ยังไม่มกี ฎหมายลักษณะดังกล่าว เช่น เรือ่ งการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในกระบวนการด�ำเนินโครงการของรัฐ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการของรัฐ และการ
ประกอบการของเอกชนซึ่งเป็นผลจากการละเลย
หรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ จึงท�ำให้ปัญหาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในเรื่องดังกล่าว ยังคงด�ำรงอยู่ต่อไป
ดังจะเห็นได้วา่ ประเด็นเกีย่ วกับการขอให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วม
ในระดับต่าง ๆ ในการด�ำเนินโครงการของรัฐ และ
ขอให้มีการชดเชยเยียวยาการด�ำเนินการที่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อประชาชน ยังคงเป็นประเด็น
หลักในข้อเรียกร้องของประชาชน๓๙๔
๒. นอกจากนี้ การทีร่ ฐั บาลมีนโยบายการแก้ปญ
ั หาเฉพาะด้าน เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาการลดลงของพืน้ ทีป่ า่
ด้วยการด�ำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่า การด�ำเนินนโยบายพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ เร่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายเร่งผลผลิตด้านพลังงาน โดยขาดการบูรณาการร่วมกับมิติอื่น ๆ เช่น มิติด้านสิทธิมนุษยชน มิติด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ท�ำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายด้านตามมา
๓. ในกรณีโครงการของเอกชนโดยเฉพาะทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาตจากหน่วยรัฐซึง่ มีอำ� นาจตามกฎหมาย เช่น การอนุญาต
ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การอนุญาตขุดดินถมดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน
การอนุญาตด�ำเนินกิจการบ่อฝังกลบขยะหรือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เป็นต้น กลับมิได้มีกฎหมายหรือระเบียบที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้
ให้ชัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ท�ำให้ไม่บรรลุเจตนารมณ์ของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งหมายให้หน่วยงานรัฐผู้อนุญาตต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
น�ำไปประกอบการพิจารณาว่าสมควรจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร โดยหน่วยงานรัฐผู้มีอ�ำนาจอนุมัติอนุญาตให้เหตุผลว่า
ไม่มีกฎหมายใดก�ำหนดให้ต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือรับฟังความคิดเห็น ขณะที่
ในทางหลักการเมื่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรับรองเป็นให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว
ย่อมส่งผลผูกพันโดยตรงต่อหน่วยงานรัฐให้ต้องมีหน้าที่ทั้งการเคารพ การคุ้มครอง และการท�ำให้สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นจริง  
๔. ในส่วนของการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินการตามนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชน
เนือ่ งจากกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตทิ ใี่ ช้บงั คับในเรือ่ งนัน้ มิได้มบี ทบัญญัตใิ นเรือ่ งของการเยียวยาต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จึงท�ำให้หลายหน่วยงานไม่สามารถให้การเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายได้โดยทันที แต่ผู้ได้รับผลกระทบต้องใช้สิทธิทาง
๓๙๓ ประมวลจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๙๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (๒๕๖๐). ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิชุมชน. สืบค้นจาก hris.nhrc.or.th  
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ศาลในการให้ได้รับการชดเชยเยียวยา ไม่ว่าจะในรูปของค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือการท�ำให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่
สภาพเดิม ซึง่ ท�ำให้เป็นภาระของประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในการน�ำคดีขนึ้ สูศ่ าล ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการได้
รับการเยียวยาแก้ไขปัญหา๓๙๕ ซึ่งปัญหาในลักษณะดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒ ที่ก�ำหนดให้บุคคลที่สิทธิเสรีภาพของตนถูกละเมิดตามกติกาต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็น
ผลจริงจัง และต้องได้รับการพิจารณาทั้งจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ
จากการประมวลสถานการณ์ด้านสิทธิชุมชน
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่าประเด็นหลักของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิชุมชนและสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคง
เป็นเรื่องสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
รัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช
๒๕๖๐ ตั้งแต่การได้รับข้อมูลข่าวสาร ค�ำชี้แจงจาก
หน่วยงานรัฐ การมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนการมี ส ่ ว นในการตั ด สิ น ใจและจั ด การ
โครงการ ตลอดจนสิทธิในการได้รับการเยียวยาที่
เหมาะสมจากรัฐเมื่อได้รับผลกระทบจากโครงการ
หรือการด�ำเนินการของรัฐ
ข้อเสนอแนะ

๑. เพือ่ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการด�ำเนินโครงการหรือการใช้อำ� นาจของหน่วยงาน
รัฐในการออกใบอนุญาตอันอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ควรมีการตรากฎหมายกลางก�ำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามมาตรา ๔๑ (๑) มาตรา ๔๓ (๒) (๓) และมาตรา ๕๘ โดยก่อนที่หน่วยงานรัฐจะด�ำเนินโครงการหรือออกใบอนุญาต
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใด
ของประชาชน หรือชุมชน หรือสิง่ แวดล้อม จะต้องจัดให้มกี ารมีสว่ นร่วมของประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียตามกฎหมายดังกล่าว
ก่อนการด�ำเนินโครงการหรืออนุญาต
๑.๒ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ฎหมายกลางในลักษณะดังกล่าวบังคับใช้ หน่วยงานระดับกระทรวง หรือระดับกรม ทีม่ ี
อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลหน่วยงานอนุมตั อิ นุญาต หรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจในการอนุมตั อิ นุญาต ควรออกกฎหมาย
ล�ำดับรอง เช่น ระเบียบ ประกาศ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในลักษณะเดียวกับ
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ ได้บัญญัติให้การด�ำเนินการใด ๆ ของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�ำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด�ำเนิน
การให้มกี ารศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนชนหรือชุมชน และจัดให้มกี าร
๓๙๕ ดูตัวอย่างจากกรณีการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายในคดีเหมืองแร่ตะกั่วคลิตี้ ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๒๑๙/๒๕๕๘.
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๖

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อน เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
และมาตรา ๒๗๘ ให้จัดท�ำร่างกฎหมายตามมาตรา ๕๘ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน ๒๔๐ วัน
นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และให้สภาฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันได้รับร่าง รวมทั้งแนวทางการ
ตรากฎหมายโดยใช้หลักการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายตามมาตรา ๗๗  จึงควรที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจะได้
ด�ำเนินการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดต่อไป
๒. ก�ำหนดให้รัฐเป็นผู้เยียวยาความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือประชาชนอันเป็นผลจากการด�ำเนิน
นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม หรือการอนุมัติ อนุญาตของรัฐ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในหมวดว่าด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีวัตถุประสงค์ในการเยียวยาความเสียหายต่อ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากรัฐ
๓. ข้อเสนอแนะต่อนโยบายทวงคืนผืนป่า
๓.๑ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย พระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิในทรัพย์สนิ (The Right of The First Taker) เพือ่ ความ
มั่นคงแห่งสถานภาพสิทธิของราษฎร โดยรับเอาแนวคิดเรื่องการพิสูจน์สิทธิในการอยู่อาศัยตามข้อเท็จจริงมากกว่า
การอาศัยเพียงเอกสารสิทธิของทางราชการเป็นเครื่องพิสูจน์สิทธิแต่เพียงอย่างเดียว
๓.๒ นโยบายเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ควรให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด เนือ่ งจากเป็นนโยบายสาธารณะ
ที่กระทบต่อส่วนรวม ประกอบกับราษฎรบางพื้นที่มีวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมเชื่อมโยงกับป่า ดังนั้น ควรให้ชุมชน
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าด้วย ควรมีการท�ำความตกลงกับชุมชนในการบ�ำรุงรักษาความสมดุลและยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องที่เป็นรายกรณี และอาจมีการก�ำหนดเขตวัฒนธรรมพิเศษเพิ่มขึ้น
เพือ่ คุม้ ครอง วิถชี วี ติ ของชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ โดยให้สทิ ธิและหน้าทีแ่ ก่ชมุ ชนในพืน้ ทีท่ จี่ ะบริหารจัดการทรัพยากรในบริเวณทีก่ ำ� หนด
โดยภาครัฐจะต้องปรับเปลีย่ นบทบาทจากการเป็น “ผูป้ ฏิบตั ”ิ มาเป็น “ผูก้ ำ� กับดูแล” ติดตามประเมินผล และให้คำ� แนะน�ำ 
ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่า
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๓.๓ ในการด�ำเนินคดีกับประชาชนในความผิดตามกฎหมายป่าไม้ ควรพิจารณาข้อเท็จจริงแวดล้อมประกอบ
เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ เจตนากระท�ำความผิด มูลเหตุจูงใจ และความเสียหายของพื้นที่ เนื่องจากผลจากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในหลายกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบว่า เมื่อประชาชนต้องถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่อยู่
อาศัยและท�ำกิน กลับต้องลักลอบเข้าอยู่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่เดิมเนื่องจากไม่สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้ด้วยวิธีอื่น หรือใน
พื้ น ที่ อื่ น รั ฐ ควรประกั น การมี ง านท� ำ หรื อ การมี อ าชี พ ของประชาชนและมาตรฐานการครองชี พ ที่ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ
ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อ ๖ และข้อ ๑๑
๔. ให้มกี ารบูรณาการแผนด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ระหว่างแผนงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เข้ากับแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ และแผนด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

๖.๕ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ภาพรวม

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล (Declaration on Human Rights and
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized
Human Rights and Fundamental Freedoms : Declaration on Human Rights Defenders) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่าหมายถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง และตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ๓๙๖ ซึ่งรัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบ
และหน้าที่ในเบื้องแรกที่จะคุ้มครอง ส่งเสริม และน�ำสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ๓๙๗ แม้ว่าปฏิญญา
ดังกล่าวจะไม่กอ่ ให้เกิดพันธะกรณีระหว่างประเทศ แต่เนือ่ งจากสหประชาชาติให้การรับรอง และประเทศไทยได้รว่ มอุปถัมภ์
(co-sponsor) ร่างข้อมติพร้อมสนับสนุนการรับรองข้อมติดงั กล่าว แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการสนับสนุนเนือ้ หาของ
ปฏิญญาฉบับนี้ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมีพันธกรณีด้านจริยธรรมที่จะเคารพหลักการที่ปรากฏในปฏิญญาฯ๓๙๘
ทีผ่ า่ นมา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ถกู คุกคามในหลายรูปแบบ เช่น การวิสามัญฆาตกรรม การถูกบังคับให้สญ
ู หาย
การใช้การด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Litigation Against Public
Participation: SLAPP) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไปในทางที่จ�ำกัดเสรีภาพของการแสดงออกด้วย๓๙๙ ในส่วนของ กสม. ได้รับค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๑ ค�ำร้อง ซึ่งมีประเด็นกล่าวอ้างว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน
ได้หายตัวไป ถูกลอบสังหาร ถูกข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ๔๐๐ โดยในปี ๒๕๖๐ ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๓ ค�ำร้อง๔๐๑ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการตรวจสอบและจัดท�ำรายงานการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยมีเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญ เช่น กรณีนายไมตรี จ�ำเริญสุขสกุล ประธานกลุม่ รักษ์ลาหู่ จังหวัดเชียงใหม่ ผูใ้ กล้ชดิ
นายชั ย ภู มิ ป่ า แส ได้ เ ข้ า พบและยื่ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของนายชั ย ภู มิ ฯ ต่ อ มร.มิ เ ชลล์ ฟอร์ ส
๓๙๖ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างสากล ข้อ ๑.
๓๙๗ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างสากล ข้อ ๒.
๓๙๘ จาก แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เอกสารล�ำดับที่ ๒ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล (น.๓), โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๖.
๓๙๙ ประชาไท .(๒๕๖๐). เครือข่ายนักปกป้องสิทธิฯ ร้องผู้รายงานพิเศษ UN เผยหลังรัฐประหารถูกคุกคามหลายร้อยกรณี. สืบค้นจาก http://prachatai.com/journal/2017/05/71704  
๔๐๐ จากรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๐, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔๐๑ ค�ำร้องที่ ๓๖๓/๒๕๖๐ ค�ำร้องที่ ๒๔๗/๒๕๖๐ ค�ำร้องที่ ๒๑๕/๒๕๖๐
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บทที่
๖

(Mr. Michel Forst) ผู้รายงานพิเศษเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาปรากฏว่า
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้นำ� ก�ำลังเข้าตรวจค้นบ้านของนายไมตรีฯ๔๐๒ โดยเรือ่ งดังกล่าวนี้ กสม. ได้รบั เป็นเรือ่ งร้องเรียนการตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ค�ำร้องที่ ๒๑๕/๒๕๖๐) กรณีการฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พบว่ามีเหตุการณ์สมาชิก
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลยได้ถูกยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเลย ในข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นคดีอาญาหมายเลขด�ำที่ ๒๕๘/๒๕๖๐๔๐๓ อนึ่ง กรณีการฟ้องนักสิทธิมนุษยชนในปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๓ คน
คือ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นายสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธานกลุ่มด้วยใจ ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จากกรณีจัดท�ำรายงาน
ประเมินสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมือ่ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ นัน้ ต่อมาได้มกี ารหารือร่วมกันระหว่างผูแ้ ทนพิเศษรัฐบาล ผูแ้ ทนกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชน ในประเด็นการแก้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ โดยได้
๔๐๔
ข้อสรุปว่าจะถอนฟ้องคดีนักสิทธิมนุษยชนทั้ง ๓ คน

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค

เป็นที่ยอมรับในสากลว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และในประเทศไทยก็ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ออกมาแสดงออกในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้อ�ำนาจรัฐ เมื่อพิจารณาสถานการณ์เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเห็นว่า กรณีที่
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการต่อสู้ ปกป้อง เรียกร้องเพือ่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอืน่
เป็นสถานการณ์ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับผลกระทบจากการใช้กลไกทางกฎหมายในการฟ้อง
ด�ำเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือการใช้ก�ำลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึง่ อาจถือได้วา่ หลักการตามกติกา ICCPR และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ
ของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
(Declaration on Human Rights Defenders) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากลยังไม่ได้รับการยอมรับหรือปฏิบัติมากนัก
๔๐๒ ประชาไท .(๒๕๖๐). เครือข่ายนักปกป้องสิทธิฯ ร้องผู้รายงานพิเศษ UN เผยหลังรัฐประหารถูกคุกคามหลายร้อยกรณี. สืบค้นจาก http://prachatai.com/journal/2017/05/71704  
๔๐๓ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.(๒๕๖๐). ๗ สมาชิกหญิงกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดพร้อมสู้คดี หลังอัยการยื่นฟ้อง พรบ.ชุมนุมฯ. สืบค้นจาก www.tlhr2014.com/th/?p=4731  
๔๐๔ ไทยพีบีเอส. (๒๕๖๐). กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ประกาศถอนฟ้อง ๓ นักสิทธิมนุษยชน. สืบค้นจาก www.thaipbs.or.th/content/260703
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บทที่ ๖ การประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนใน ๕ ประเด็นร่วม

นอกจากนี้ สิง่ ทีเ่ ป็นข้อห่วงกังวลทีม่ แี นวโน้มเกิดขึน้ กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพิม่ มากขึน้ อีกประการคือ การฟ้อง
ร้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อการออกมาแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะในพืน้ ทีส่ อื่ ออนไลน์ อนึง่ การให้ความส�ำคัญต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นทีไ่ ม่ปรากฏในกลไกทางกฎหมาย
หรือการก�ำหนดนโยบายของรัฐอย่างชัดเจน แม้ในรายงาน
ทบทวนสถานการณ์ของประเทศไทยภายใต้กระบวนการ
UPR รอบที่ ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ค�ำรับรองใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสนอโดย
ประเทศต่าง ๆ๔๐๕ แต่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ว่าด้วยแผนสิทธิมนุษยชน
ด้านกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ก�ำหนดประเด็นเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อเสนอแนะ

๑. รัฐบาลควรศึกษาความเหมาะสมในการมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับ
การมีสว่ นร่วมของสาธารณชน เพือ่ ให้เป็นกลไกลทางกฎหมายในการปกป้องและคุม้ ครองบุคคลหรือกลุม่ บุคคลต่าง ๆ ทีอ่ อกมา
แสดงออกในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางเมืองได้รับการรับรอง
๒. รัฐบาลควรเร่งศึกษาและหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยให้กระทรวงยุตธิ รรม
(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ด�ำเนินการลงพื้นที่ที่มีกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาโดยรับฟังความคิดเห็นและน�ำไปก�ำหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ต่อไป
๓. รัฐบาลควรสร้างความตระหนักกับหน่วยงานภาครัฐด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อท�ำความเข้าใจต่อนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน รวมถึงบริบทหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อน�ำไปสู่การพิจารณาความเหมาะสม
ในการใช้บังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บทที่
๖

๔๐๕ กระทรวงการต่างประเทศ. (๒๕๖๐). แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและค�ำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ ๒. สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th
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กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จัดทําแผนการดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ประจําปีปฏิทิน เสนอต่อ กสม.
เพื่อขอความเห็นชอบ
และดําเนินการเผยแพร่แผนฯ

คณะทํางานฯ
พิจารณากําหนด
หัวข้อ/ประเด็น

- ข้อมูลจากเรื่องร้องเรียน
- ข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ข้อมูลรายงานเสนอแนะ
กฎหมายและนโยบาย
- ประเด็นจากสถานการณ์สําคัญ/
สนใจอย่างกว้างขวาง
- ประเด็นสําคัญต่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
- ข้อมูลจากเวทีการประชุม/เสวนา
- ข้อมูลของนักวิชาการ/ภาคประชาสังคม
- ข้อมูลจากรัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข่อง
- ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัย
- ข้อมูลจากสื่อ

ได้ร่างแรกรายงาน
เสนอขอความเห็น
คณะทํางานฯ
จัดทํา Focus Group/
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในพื้นที่

ได้ร่าง (๒) รายงาน

เสนอขอความ
เห็นชอบ ต่อ กสม.

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่าง (๒)

จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ส่ง ครม./รัฐสภา/เผยแพร่
ต่อสาธารณะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๗ (๒) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีหน้าที่และอํานาจในการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี
และเผยแพร่ต่อประชาชน
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เผยแพร่และนําไป
ใช้ประโยชน์

เผยแพร่
ทางเว็บไซต์

เผยแพร่เวที
การประชุม/
เสวนาต่าง ๆ

