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	 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	 2562	 น้ี 
จัดท�าขึ้นจากการเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศอย่างต่อเนื่องในรอบปี	 2562	 (ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2562	 ถึงวันที ่
31	 ธันวาคม	 2562)	 ตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(2) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(2)	ประกอบมาตรา	33	และมาตรา	40	วรรคหนึ่ง	ซึ่งบัญญัติให ้
คณะกรรมการฯ	 จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ฯ	 แบบสรุปโดยอย่างน้อยใน
รายงานต้องประกอบด้วยปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายใน	90	 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน	 เพื่อเสนอต่อรัฐสภาและ 
คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

	 ในการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ปี	2562	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ได้รวบรวมข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และ 
คัดเลือกประเด็นจากสถานการณ์ส�าคัญซึ่งเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง	 ทั้งจากหน่วยงาน
รัฐและเอกชน	 สื่อมวลชน	 สาธารณชน	 ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศ	 และ/หรือ
สถานการณ์ท่ีเหน็ว่ามนียัส�าคัญต่อการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชนในประเทศ	รวมถึง 
เรื่องที่	กสม.	ได้ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง	ๆ 	เหล่านั้น	ทั้งจากการจัดท�ารายงาน
การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน	 หรือการจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล 
หน่วยงาน	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 แล้วน�ามาวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ประเมินสถานการณ์ในด้าน
ต่าง	ๆ 	โดยจ�าแนกตามสนธสิญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี

	 กสม.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การเสนอรายงานฉบับน้ีจะท�าให้สาธารณชนได้รับทราบถึง
พัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในด้านต่าง	ๆ 	 ในขณะเดียวกัน	จะช่วยให้เกิดการทบทวน	พิจารณาประเด็นที่ยังเป็นปัญหา
อุปสรรค	 เพื่อสร้างเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น	 รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิงสร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น	กสม.	ขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน 
ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือทั้งโดยการให้ข้อมูล	 รวมท้ังส่งผู้แทนมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท�ารายงานฉบับน้ี	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป
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ประกาศแต่งตั้งฯ	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562	ถึงปัจจุบัน

นายสมณ์ พรหมรส

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวอารีวรรณ จตุทอง

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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แผนและผลการดำาเนินการ
จัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2562

ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ

ม.ค.	2562 ขั้นที่		1
การวางแผน

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา	 และจัดท�าข้อมูลเบื้องต้นพร้อม 
	 น�าเสนอประเด็นหลักที่จะติดตาม

ก.พ.	-	ธ.ค.	2562 ขั้นที่	2
การเก็บข้อมูล/

ตรวจสอบ

• การรวบรวมข้อมูลภายในส�านักงาน	กสม.
• การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก	เช่น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สื่อต่าง	ๆ
• การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มกับ 
	 บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ

ก.พ.	-	ธ.ค.	2562 ขั้นที่	3
การเปรียบเทียบ/
การวิเคราะห์

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน	
	 (1)	 สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	 และรัฐธรรมนูญแห่ง 
	 ราชอาณาจักรไทย	(2)	สรุปข้อสังเกต	(Concluding	Observations)	 
	 ของกลไกประจ�าสนธสิญัญาหลกัดา้นสทิธมินษุยชน	และ	(3)	การตอบรับ 
	 ของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR
• การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสทิธมินษุยชน 
	 ข้างต้นของประเด็นนั้น	ๆ 	จากปีที่ผ่านมา

ก.ย.	-	ธ.ค.	2562 ขั้นที่	4
การจัดท�าร่างรายงาน

• การจัดท�าร่างรายงานตามประเด็น	 กลุ่มประเด็น	 และในภาพรวมของ 
	 รายงานทั้งฉบับ	รวมถึงการบรรณาธิการต่าง	ๆ

ม.ค.	-	มี.ค.	2563 ขั้นที่	5
การเสนอรายงาน 
ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี

• การน�าเสนอร่างรายงานต่อท่ีประชุม	กสม.	ด้านบริหาร	เพ่ือขอความเห็นชอบ
• การจัดพิมพ์	 และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	 พร้อม 
	 เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	 ไม่เกิน	 90	 วัน	 นับจากวัน 
	 สิ้นปี	2562
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กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

CAT อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน	และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี
(Convention	Against	Torture	and	other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment)

CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women)

CERD อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination)

CPED อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(International	Convention	for	the	Protection	of	All	Persons	from	Enforced	Disappearance)

CRC อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child)

CRPD อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	(Convention	on	the	Rights	of	the	Persons	with	Disabilities)

EM ก�าไลอิเล็กทรอนิกส์คุมประพฤติ	(Electronic	monitoring)

GCM ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย	เป็นระเบียบ	และปกติ	
(Global	Compact	on	Migration)

GCR ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย	(Global	Compact	on	Refugees)

GSP สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร	(Generalized	System	of	Preference)

HRDD การประเมินผลการกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence)

ICCPR กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights)

ICESCR กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม
(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights)

ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization)

MLC อนุสัญญาแรงงานทะเล	พ.ศ.	2549	(2006)	(Maritime	Labour	Convention)

UNGPs หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจภายใต้กรอบ	“คุ้มครอง-เคารพ-เยียวยา” 
(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	Implementing	the	United	
Nations	“Protect,	Respect	and	Remedy”	Framework)

UNHCR ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	High	Commissioner	for	Refugee)

UPR กระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนรายประเทศภายใต้คณะมนตรสีทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ	
(Universal	Periodic	Review)

อักษรย่อและความหมาย
(เรียงตามตัวอักษรนำาจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
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กา รจั ดท� า ร า ย ง านผลกา ร

ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ เป็นการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ

ที่บัญญัติในมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 และมาตรา 26 (2)แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการจัดท�ารายงานดัง

กล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ประมวล

ข้อมลูจากเหตกุารณ์ด้านสทิธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้ในปี 2562 ข้อมลู

จากภาคเอกชน ภาคประชาชน การด�าเนินการของหน่วยงานรัฐ 

และข้อมูลจากการปฏิบัติงานของ กสม. รวมท้ังได้จัดการรับฟัง

ความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่สังเกตการณ์และ

เกบ็ข้อมลูในบางกรณ ีแล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์และพจิารณา

เปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ  ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายภายในและหนงัสอืสญัญาทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละมี

พนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม เพ่ือประเมนิสถานการณ์สทิธใิน

แต่ละด้านและจัดท�าข้อเสนอแนะ โดยได้แบ่งการประเมิน

สถานการณ์ออกเป็น 4 ด้านตามขอบเขตของสนธิสญัญา

ระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนและประเดน็สทิธิ

มนุษยชนที่ส�าคัญในบริบทของเศรษฐกิจ

ใ น ป ี 

2 5 6 2 

รัฐบาลได้ส่ง

เ ส ริ มกา ร เข ้ า

ถึงความยุติธรรม

ของประชาชนต่อ

เ น่ืองจากป ีที่ ผ ่ าน

มา โดยเฉพาะการ

ช่วยเหลือให้ผู้ต้องหา

หรือจ�าเลยที่ไม่มีหลัก

ทรัพย์เพียงพอได้รับ

การปล่อยชั่วคราว

ระหว่างการด�าเนิน

คดี นอกจากนี้ 

มีการยกเลิก

ป ร ะ ก า ศ 

กสม.

บทสรุป
ผู้บริหาร
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สถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทาง
การเมือง 

1.  

บทสรุป
ผู้บริหาร

การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	 เป็นการด�าเนินการตามหน้าที ่
และอ�านาจทีบ่ญัญตัใินมาตรา	247	(2)	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	และมาตรา	26	(2) 
แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	ในการจดัท�ารายงาน
ดังกล่าว	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 ได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึน 
ในปี	 2562	 ข้อมูลจากภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 การด�าเนินการของหน่วยงานรัฐ	 และข้อมูลจากการปฏิบัติงาน 
ของ	กสม.	รวมทัง้ได้จัดการรบัฟังความเหน็จากฝ่ายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	การลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์และเกบ็ข้อมลูในบางกรณ	ี
แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะห์และพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสทิธต่ิาง	ๆ 	ทีไ่ด้รบัการรบัรองไว้ในรฐัธรรมนญู	กฎหมายภายใน
และหนังสือสัญญาทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีและมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม	เพือ่ประเมนิสถานการณ์สทิธใินแต่ละด้าน 
และจัดท�าข้อเสนอแนะ	 โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น	 4	 ด้านตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญในบริบทของประเทศไทย	 ได้แก่	 (1)	 ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง	 (2)	ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	 (3)	ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล	และ	 
(4)	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย	ดังมีสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้	

มีประเด็นที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 
ปัญหาการกระท�าทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย	และการใช้เสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ	

ในปี	2562	รัฐบาลได้ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
ต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา	โดยเฉพาะการช่วยเหลอืให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีไ่ม่มี
หลกัทรพัย์เพยีงพอได้รบัการปล่อยช่ัวคราวระหว่างการด�าเนนิคด	ีนอกจากนี ้
มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	 161/1 
เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือ 
โดยบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ	มกีารยกเลกิประกาศ	คสช.	เกีย่วกบัการพจิารณาคดี
ในศาลทหารและให้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม	และมีความพยายามแก้ปัญหา
เรือนจ�าแออัด	 โดยการตั้งคณะกรรมการก�าหนดแนวทางการลดความแออัด
ของผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีรายงานว่ามีการฟ้องร้องชาวบ้าน
และบุคคลอ่ืนท่ีด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	 มีนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทีถ่กูท�าร้ายซ�า้โดยไม่มคีวามคบืหน้าเกีย่วกบัการด�าเนนิคดเีท่าทีค่วร	และยงัมี 
ความล่าช้าในการโอนคดีจากศาลทหารไปยังศาลยุติธรรม	

ในด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกระท�าทรมานและบงัคบับคุคล 
ให้สูญหาย	 มีความคืบหน้าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	 พ.ศ.	....	 ต่อสภา 
ผู้แทนราษฎร	รฐับาลได้ให้ความร่วมมือกับคณะท�างานว่าด้วยการหายสาบสญู 
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สถานการณ์
ด้านสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

2.  

โดยถูกบังคบัฯ	ของสหประชาชาต	ิรวมถงึได้มกีารสบืสวนคดนีายพอละจ	ีรกัจงเจรญิ	หรอืบลิลี	่จนมีความคบืหน้าทีส่�าคญั 
ส่วนสถานการณ์ด้านการใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการชมุนมุโดยสงบ	โดยทัว่ไปพบว่า	ประชาชนสามารถ
ใช้เสรีภาพดังกล่าวได้โดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐอันเป็นผลจากการยกเลิกค�าสั่งของหัวหน้า	 คสช.	 ที่ห้ามการชุมนุม
ทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี	 2561	 และการยกเลิกประกาศ	 คสช.	 ท่ีให้สื่องดเว้นการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นการ 
วพิากษ์วจิารณ์ในปี	2562	ส่วนการด�าเนนิคดกีรณกีารแสดงความเหน็ของนกัเคลือ่นไหวทางการเมืองตามพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พบว่า	ยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับ 
ปี	 2561	 ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความเท็จและการหลอกลวงประชาชน	 อย่างไรก็ดี	 องค์กร 
ภาคประชาสังคม	ยงัคงมข้ีอห่วงกงัวลเกีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องอนัเนือ่งมาจากความไม่ชดัเจนของถ้อยค�า 
บางค�าที่อาจน�าไปสู่การตีความและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ด�าเนินกิจกรรมด้วยสันติวิธีจากการถูกข่มขู่คุกคามหรือท�าร้าย	 การเร่งโอนคดีที ่
ยังเหลืออยู่ที่ศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	การเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	....	โดยค�านึงถึงความสอดคล้องตามอนุสัญญา	CAT	เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้โดยเร็ว	 และรัฐบาลควรลดข้อห่วงกังวลของประชาชนเก่ียวกับความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เป็นการจ�ากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ	 เช่น	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	2558	

มปีระเดน็ทีส่�าคญั	ได้แก่	สทิธใินการมีงานท�าและความคุม้ครองทางสงัคม	
สิทธิด้านการศึกษา	 สิทธิด้านสุขภาพ	 และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ

ในปี	2562	พบว่า	รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการจ้างงานในกลุม่ประชากร
ที่อาจเข้าถึงโอกาสในการท�างานน้อยกว่าประชากรท่ัวไป	 เช่น	 กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ	 มีการตรากฎหมายใหม่เพื่อคุ ้มครองแรงงานในภาคประมงและ 
ห้ามการบังคับใช้แรงงาน	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มี 
การปิดโรงงานหลายแห่งโดยค้างการจ่ายค่าจ้างและมกีารเลกิจ้างแรงงาน	การน�า
ปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในภาคธรุกจิอาจท�าให้มกีารเลิกจ้างงานมากขึน้	และพบว่า 
มีปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานของพนักงานจ้างเหมาบริการของ 
ภาครฐั	และการปรบัปรงุกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ซึง่ยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการ	

ในด้านการคุ้มครองทางสังคม	 มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่แรงงาน
ตามกฎหมายประกันสงัคมเป็นระยะ	และรฐับาลได้ด�าเนินการให้แรงงานนอกระบบ 
ได้รับความคุ้มครองทางสังคมตามมาตรา	 40	 ของกฎหมายประกันสังคมหรือ 
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติได้ตามความสมัครใจ	แต่ยังมีแรงงาน
นอกระบบทีส่มคัรใจเข้าสูร่ะบบคุม้ครองดงักล่าวค่อนข้างน้อย	นอกจากนี	้รฐับาล
มีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและ 
เข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน	



รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ในด้านการศึกษา	 รัฐบาลมีความพยายามด�าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คณุภาพอย่างทัว่ถงึตามทีไ่ด้มกีารรบัรองไว้ทัง้ในสนธสิญัญาระหว่างประเทศ	รฐัธรรมนญูและกฎหมายภายในท่ีเกีย่วข้อง 
โดยให้ความช่วยเหลอืแก่เดก็จากครอบครวัยากจนและเด็กกลุม่เสีย่งอืน่	ๆ 	เพือ่ให้กลบัเข้าสูร่ะบบการศกึษาหรอืป้องกนั
การออกจากโรงเรียนกลางคันผ่านการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	มีความพยายามพัฒนา
คณุภาพการศกึษาผ่านการพฒันาครแูละการใช้เทคโนโลยโีดยให้เอกชนมส่ีวนร่วม	ซึง่ต้องมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	

ในด้านสุขภาพ	รฐัมกีารด�าเนนิการเพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึสทิธใินการได้รับบรกิารสาธารณสขุอย่างทัว่ถงึ 
มากขึ้นผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ	 และได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพท่ีส�าคัญ	 ได้แก ่
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 ซึ่งประสบความส�าเร็จในการลดอัตราวัยรุ่นต้ังครรภ์ได้ในระดับหน่ึง	 ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่ 
ควรตดิตามและเฝ้าระวงั	คอื	การทีก่ลุ่มวยัรุน่และเยาวชนเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์มากขึน้และมผีูบ้าดเจบ็จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น	 ส่วนปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง	
คือ	ปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	และการใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	

ส่วนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับธุรกิจ	 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนเป็นประเทศแรกในเอเชีย	โดยแผนปฏิบัติการฯ	ได้ก�าหนดประเด็นส�าคัญที่จะด�าเนินการใน	4	ด้าน	ได้แก ่
1)	ด้านสิทธิแรงงาน	2)	ด้านชุมชน	ที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3)	ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	และ 
4)	ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ	กสม.	ที่มีไปยังรัฐบาลในขณะที่มีการจัดท�าแผนฯ 
ความท้าทายคอืการน�าแผนดงักล่าวไปปฏิบตัใิห้เกดิผลและการท�าให้ผูป้ระกอบการด�าเนนิธุรกจิโดยค�านงึถงึสทิธมินษุยชน 
มากขึ้น	

ทัง้น้ี	ในประเดน็สทิธด้ิานเศรษฐกิจ	สงัคม	และวฒันธรรม	กสม.	มีข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	
เช่น	 การดูแลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	 การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับสภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต	การแก้ไขปัญหาพนกังานจ้างเหมาบรกิารในหน่วยงานของรฐั	การส่งเสรมิให้แรงงานนอกระบบเข้าสู ่
ระบบการประกันสังคมให้มากขึ้น	และการคุ้มครองสิทธิแรงงานในการรวมตัวและเจรจาต่อรองโดยเร่งแก้ไขกฎหมายที ่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงาน	

ในด้านการศึกษา	 กสม.	 มีข้อเสนอแนะในเรื่องการสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศกึษาในการช่วยเหลือเดก็ทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาให้ได้รับการศกึษา	โดยเฉพาะในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
อันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 รวมทั้งการเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด	 ส่วนสิทธิด้าน
สุขภาพ	กสม.	ได้เสนอแนะเรือ่งการเร่งพฒันาระบบบรกิารปฐมภมิูเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารด้านสาธารณสขุ 
และการแพทย์ได้โดยสะดวกและท่ัวถึงยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล	 การขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของกลุ่มนักเรียนที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	G	 และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีช่ือ 
ในทะเบียนราษฎร	 การใช้มาตรการเชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น	 การเร่งด�าเนินมาตรการ
ระยะสั้นที่มุ่งลดปริมาณฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 และการพิจารณาข้อเสนอแนะของ	 กสม.	 เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช ้
สารเคมีทางการเกษตรตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่	31/2562	

ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ 
ไปสู่การปฏบัิต	ิการให้รฐัวสิาหกจิเป็นแบบอย่างในการน�าหลกัการช้ีแนะว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ	 เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนน�าหลักการชี้แนะฯ	 นี้	 ไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และ 
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการด�าเนินการตามแผนฯ	เป็นระยะ	ๆ
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สถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

3.  ในรายงานฉบับนี้	กสม.	ได้น�าเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร	
5	กลุ่ม	ได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	สตรี	ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ	
และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ	
คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ	และผู้แสวงหาที่พักพิง

ในปี	 2562	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินงานเพื่อ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กตามอนุสัญญา	 CRC	 และรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ให้ดียิ่งข้ึนโดยมีผลการด�าเนินงานที่ 
เป็นรูปธรรมในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก	 การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 และ 
การปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเดก็	ส่วนในด้านการใช้ความรนุแรง
ต่อเด็ก	 และการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความ 
พยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง	

รัฐได้มีการเตรียมรองรับประชากรสูงอายุท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
โดยการจัดให้มีระบบการออมเพื่อวัยเกษียณแบบสมัครใจส�าหรับกลุ่มที่ยังไม่มี
ระบบสวัสดิการทางการใด	ๆ 	 และมีมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองประชากร 
สูงอายุ	 ทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพ	 การส่งเสริมการมีงานท�า	 การจัดบริการสุขภาพ	
และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ	 แต่การด�าเนินงานในบางด้านยังมี 
ข้อจ�ากัด	 เช่น	 การเตรียมความพร้อมของกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่ 
ยังไม่อยู่ในระบบสวัสดิการใด	 การจัดบริการสุขภาพที่ยังไม่ตอบสนองต่อการ 
เจ็บป่วยของผูส้งูอายอุย่างทัว่ถงึ	และการยงัไม่มมีาตรการท่ีชดัเจนในการป้องกนั 
การท�าร้าย	การทอดทิ้ง	หรือการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ	

ส่วนคนพิการยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี	 2550	 และอนุสัญญา	 CRPD	 ในหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการศึกษา	 การมีงานท�า	 และการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ	
เนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	 ที่จ�าเป็นต่อการ 
เข้าถึงสิทธิและการด�ารงชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามความมุ่งหมายของ
อนุสัญญา	CRPD	อย่างไรก็ดี	ในปี	2562	รัฐบาลได้มีการแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
ส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหลายโอกาส	 และมีการเปิดให ้
คนพิการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของภาครัฐ	

รัฐบาลได้มีความพยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีอย่างต่อเนื่อง	
แต่การด�าเนินการบางด้านยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก	 เช่น	 การกระท�ารุนแรง 
ในครอบครัวที่สถิติผู้หญิงที่ถูกกระท�ารุนแรงยังคงระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
การขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ	นอกจากนี้	องค์กรภาคประชาสังคมยังม ี
ความกังวลต่อการให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองสถาบันครอบครัว	 โดยการ 
ไกล่เกลี่ยปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ท�าให้สตรีมีความเสี่ยงจะถูก
กระท�ารุนแรงซ�้า	ในด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	ได้มีการปรับ
หลักสูตรการเรยีนการสอนในเรือ่งความหลากหลายทางเพศและสขุภาวะทางเพศ
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในวงกว้าง	



รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒17

ในด้านการดูแลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 การจัดระบบการท�างานของแรงงานต่างด้าว	 3	 สัญชาติโดยรัฐบาล 
อย่างต่อเน่ือง	ท�าให้แรงงานกลุม่ดงักล่าวมสีถานะทีถู่กต้องและได้รบัการคุม้ครองสทิธต่ิาง	ๆ 	ตามกฎหมายแรงงาน	รวมทัง้
มกีารตรากฎหมายเพือ่คุม้ครองแรงงานในภาคประมง	แต่ยงัพบปัญหาในการปฏบัิตใินส่วนท่ีเกีย่วกบัการเข้าถึงสวัสดกิาร	
รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ในเวทีระหว่างประเทศที่จะขจัดความไร้รัฐให้หมดไปภายในปี	2567	และได้พยายามแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่คนไร้รัฐในการเข้าถึงกระบวนการขอสัญชาติ	 อย่างไรก็ดี	 ยังคงมีผู้ไร้รัฐ 
ที่รอการแก้ไขปัญหาอีกกว่า	 400,000	 คน	 ส่วนด้านผู้แสวงหาท่ีพักพิง	 มีความคืบหน้าท่ีส�าคัญท้ังในการส่งผู้หนีภัย 
การสู้รบเมียนมากลับประเทศด้วยความร่วมมือกับประเทศเมียนมาและ	UNHCR	 และการจัดท�าระเบียบส�านัก 
นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลับภูมลิ�าเนาได้	พ.ศ.	2562 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่หนีภัยการประหัตประหารจะไม่ถูกส่งกลับไปเผชิญภัยอันตรายและได้รับความช่วยเหลือ
คุ้มครองที่เหมาะสม	 นอกจากนี้	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติการไม่กักเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
ไว้ในห้องกกั	และมกีารด�าเนนิการเพือ่พัฒนาระบบคดักรองผูเ้ข้าเมืองผดิกฎหมายเพือ่คดัแยกผูลี้ภ้ยัและให้ความคุม้ครอง
ที่เหมาะสม

ในด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชากรกลุ่มต่าง	ๆ 	 ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้	 กสม.	 มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ 
เช่น	 การมีมาตรการสนับสนุนให้ครอบครัวท�าหน้าท่ีดูแลเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยในชีวิต	และมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย	 มีมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว	 และจัดให้มีกลไกระดับชุมชนในการ 
เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิเด็ก	 เช่น	 การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก	 ฯลฯ	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วย
ด�าเนินการตามมาตรา	250	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และเปิดให้องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

ในด้านสิทธิผู้สูงอายุ	 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงาน 
นอกระบบ	โดยเฉพาะการสร้างหลกัประกันว่าแรงงานกลุม่ดงักล่าวจะมีรายได้เพยีงพอส�าหรบัการด�ารงชีวติตามมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม	 การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
เพิม่ขึน้	และควรมมีาตรการป้องกนัปัญหาผูสู้งอายถุกูทอดทิง้หรอืถกูท�าร้ายโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วม 
ส่วนด้านสิทธิของคนพิการ	 ควรมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการตามข้อเสนอของสมัชชาเครือข่าย 
คนพิการระดับชาติ	รวมถึงการยกระดับศูนย์บริการคนพิการ	การสร้างเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการต่อตนเอง	ตลอดจน 
ของครอบครัวและสังคมต่อคนพิการ	 โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง	ๆ 	 นอกจากนี้	 ควรเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
การศึกษาของคนพิการ	 โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นของคนพิการแต่ละประเภท	พัฒนาครู 
และสนับสนุนอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ	ส่งเสรมิให้คนพกิารมงีานท�ามากข้ึน 
เพือ่ให้คนพกิารได้มโีอกาสใช้ความสามารถสร้างรายได้และพึง่พาตนเอง	รวมทัง้เพือ่ส่งเสรมิให้คนพิการเป็นก�าลงัส�าคญั
ของระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ	 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิต 
คนพกิาร	พ.ศ.	2550	นอกจากนี	้ควรก�าหนดให้ผูใ้ห้บรกิารขนส่งสาธารณะต้องจัดอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับ
คนพิการในโครงการที่จะด�าเนินการในอนาคตทุกโครงการ	

ส�าหรับปัญหาที่เก่ียวกับสิทธิสตรี	 ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหต ุ
การเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว	 พ.ศ.	 2562	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวควรค�านึงว่าต้องไม่ท�าให ้
ผู้หญิงประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อการถูกกระท�ารุนแรงซ�้า	 การคุ้มครองสตรีท่ีถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี	
และการช่วยเหลอืสตรท่ีีค้าประเวณใีห้มทีางเลอืกในการประกอบอาชพี	ตลอดจนการให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกั
เพื่อลดอคติที่น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเพศ
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สถานการณ์
ของประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่อยู่ใน
ความห่วงใย

4.  

ในส่วนของผู้มปัีญหาสถานะและสิทธิ	ควรมกีารช้ีแจงท�าความเข้าใจเรือ่งสทิธิในสวสัดกิารสงัคมแก่แรงงานต่างด้าว	
3	สัญชาติ	โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับบริการสุขภาพ	ควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไขความไร้รัฐ 
ให้หมดไปภายในปี	2567	ตามทีร่ฐับาลได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้	โดยในระหว่างด�าเนนิการ	ควรมมีาตรการเพ่ือประกนั
ว่าบุคคลไร้รัฐ/	ไร้สัญชาติทุกกลุ่ม	รวมถึงนักเรียนไร้รัฐที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	G	จะเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ขัน้พืน้ฐานเป็นอย่างน้อย	ในขณะเดยีวกัน	ควรเร่งรดัด�าเนนิการให้มรีะบบคดักรองผูล้ีภ้ยัออกจากผูเ้ข้าเมอืงผดิกฎหมาย
และก�าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใยในปี	 2562	 มี	 3	 ประเด็น
ประกอบด้วยเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	และการค้ามนุษย์

สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนในปี	2562	มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
ป่าชุมชน	 อุทยานแห่งชาติ	 และการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าท่ีมีบทบัญญัต ิ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพืน้ทีอ่นรุกัษ์	รวมทัง้มกีารยกเลกิค�าสัง่	คสช.	ที	่64/2557	เรือ่งการปราบปราม 
และหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 แต่การด�าเนินคดีต่อประชาชนที ่
ถกูจับกุมตามค�าสัง่ดงักล่าวยงัคงด�าเนนิไปตามกระบวนการ	ขณะเดยีวกนั	มกีลุม่ 
ประชาชนเรยีกร้องให้รฐับาลแก้ปัญหาป่าไม้และทีดิ่น	รวมทัง้ให้แสวงหามาตรการ
ช่วยเหลอืประชาชนทีถ่กูด�าเนนิคด	ีอกีทัง้	ยงัมกีรณทีีป่ระชาชนบางกลุม่ไม่เหน็ด้วย 
กบัการประกาศผงัเมอืงในโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น	 และ 
การประกาศใช้กฎหมายโรงงานฉบบัใหม่ทีเ่ปิดให้โรงงานขนาดเลก็ตัง้อยูใ่นชมุชน
และอาจก่อมลพิษต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	 รวมทั้งมีการคัดค้านการสร้างโรงงาน
ก�าจัดขยะในหลายพื้นท่ีเน่ืองจากประชาชนเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย	

ในประเดน็นี	้กสม.	มข้ีอเสนอแนะต่อรฐับาล	เช่น	การก�าหนดให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
ระดบัพืน้ท่ีในการจัดการท่ีดนิท่ีอยูอ่าศยัและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต	ิ 
ทบทวนการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อประชาชน	 และจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ดิน 
ท�ากินที่เหมาะสมให้ประชาชนที่ต้องออกจากที่ดินเดิมและไม่มีที่อยู่อาศัยและ
ทีดิ่นท�ากิน	ในขณะเดยีวกนั	รฐับาลควรให้ความส�าคญักบัการช้ีแจงท�าความเข้าใจ 
กับประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะในประเดน็ทีเ่ป็นข้อห่วงกงัวลของประชาชน	มีมาตรการดแูลประชาชน
หากได้รบัผลกระทบ	รวมทัง้ควรก�าหนดมาตรการตรวจสอบการประกอบกจิการ
โรงงานอตุสาหกรรมหรอืกจิการอืน่ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ
ของประชาชน	 และควรก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและเยียวยาแก่ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ	
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ส�าหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในปี	 2562	 เหตุการณ์รุนแรงในพื้นท่ีมีจ�านวนลดลงจากปีก่อน
หน้า	โดยข้อมูลในปี	2562	เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	411	ครั้ง	มีผู้เสียชีวิต	180	ราย	
ได้รับบาดเจ็บ	 243	 ราย	 มีจ�านวนลดลงเมื่อเทียบกับปี	 2561	 ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ	548	 ครั้ง	 มีผู้เสียชีวิต 
218	ราย	และได้รบับาดเจบ็	265	ราย	หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องมีความพยายามแก้ไขปัญหาข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที ่
มีการละเมิดสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว	 โดยมีมาตรการในเชิงป้องกัน	 ได้แก่	 การปรับปรุงสถานท่ีควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 
ให้สามารถตรวจสอบได้	 เช่น	 การติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ควบคุมตัว	 การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ประจ�า 
สถานทีค่วบคมุตวั	การเปิดโอกาสให้ญาตเิข้าเยีย่ม	และการอนญุาตให้เจ้าหน้าทีข่อง	กสม.	ประสานขอเข้าเยีย่มผูต้้องสงสยั 
ที่ถูกควบคุมตัวได้	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อผู้ถูกควบคุมตัวโดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	กสม.	ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ต่อผู้ถูกควบคุมตัว	 รวมถึงการตรวจ	 DNA	 ประชาชนในบางพื้นที่	 ในด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
ความรุนแรง	 ได้มีการเยียวยาทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ	 และมีการตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก 
และสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท�างานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม	

กสม.	 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้	 เช่น	 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	 และมีมาตรการที่
ประกันว่าจะมีการน�าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริง	รวมทั้งควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	 ....	 มีมาตรการที่ส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที ่
เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมถึงมาตรการในการดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก	 การดูแล 
เดก็ก�าพร้าให้ได้รบัการศึกษาและการพฒันาท่ีเหมาะสม	การส่งเสรมิการประกอบอาชีพแก่สตรทีีส่ญูเสยีหัวหน้าครอบครวั	
ทั้งในกลุ่มของเด็กก�าพร้าและสตรีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ	 3	 ฝ่ายว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ	 และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ	 3	 ฝ่าย	 เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
ตลอดจนการลดปัญหาความยากจน	และการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

ด้านการค้ามนุษย์	 รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัต ิ
ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	2551		พ.ศ.	2562	เพือ่เพิม่ความผดิฐานบงัคบัใช้แรงงาน	ด้านการปราบปราม 
มีการจับกุมและด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิดที่เป็นรูปธรรมและมีการลงโทษผู้กระท�าผิดหลายราย	 รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดขณะเดียวกัน	 มีการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเหลือ 
ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ได้กลับภูมลิ�าเนาและกลบัคนืสูส่งัคม	และมีการบรูณาการการท�างานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในเรื่องการคัดแยก	คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ในประเด็นนี้	 กสม.	 มีข้อเสนอแนะ	 เช่น	 ควรมีการติดตามผลการด�าเนินการปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน 
ทั้งในภาคประมงและอุตสาหกรรมอ่ืน	ๆ 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานซึ่งอาจมี 
ความแตกต่างจากการคัดแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์	และการเร่งพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	 พ.ศ.	 ....	 ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ	เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
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The	situation
of	civil	and
political	rights

1.  

Executive Summary

This	 assessment	 report	 on	 the	 human	 rights	 situation	 in	 the	 country	 is	 prepared	 according	
to	 the	 duties	 and	 authorities	 provided	 in	 Section	 247	 (2)	 of	 the	 Constitution	 of	 the	 Kingdom	 of	
Thailand	 B.E.	 2560	 and	 Section	 26	 (2)	 of	 the	 Organic	 Act	 on	 National	 Human	 Rights	 Commission 
B.E.	 2560.	 In	 preparing	 the	 report,	 the	 National	 Human	 Rights	 Commission	 (NHRC)	 compiled	 data	
from	human	rights	incidents	that	occurred	in	2019,	the	private	sector,	civil	society,	the	performances	
of	government	agencies,	and	the	works	of	NHRC	 itself.	The	NHRC	also	organized	consultations	with	
various	stakeholders	and	field	visits	for	observation	and	documentation	in	some	cases.	The	data	was 
analyzed	 against	 the	 rights	 recognized	 in	 the	 constitution,	 national	 laws	 and	 treaties	 to	 which 
Thailand	is	a	party	and	has	obligations	to	comply,	to	assess	the	situation	of	rights	 in	each	area	and 
to	develop	recommendations.	The	situation	assessment	was	divided	into	4	areas	according	to	the	scope 
of	international	human	rights	treaties	and	important	human	rights	issues	in	the	Thai	context:	1)	civil	and 
political	 rights;	 2)	 economic,	 social	 and	 cultural	 rights;	 3)	 human	 rights	 of	 specific	 groups;	 and 
4)	human	rights	issues	of	concern,	which	can	be	summarized	as	follows:

Important	 issues	 include	 access	 to	 justice,	 torture	 and	
enforced	disappearances,	and	freedom	of	expression	and	peaceful	
assembly.	

In	2019,	 the	government	continued	to	promote	access	 to	
justice,	in	particular	providing	help	to	the	accused	or	defendants	
who	do	not	have	sufficient	securities	to	secure	temporary	release	
during	 the	 court	 proceedings.	 In	 addition,	 an	 amendment	was	
made	to	Section	161/1	of	the	Criminal	Procedure	Code	to	provide	
protection	to	human	rights	defenders	from	lawsuits	initiated	in	bad	
faith	or	with	distorted	facts.	The	National	Council	 for	Peace	and	
Order	(NCPO)’s	Announcement	on	cases	to	be	tried	by	Military	Court	
was	revoked	and	pending	cases	are	being	transferred	to	the	Court	
of	Justice.	Efforts	were	made	to	solve	the	problem	of	overcrowded	
prisons	by	establishing	a	committee	to	develop	measures	to	reduce	
congestion	of	inmates.	However,	there	were	still	reports	of	lawsuits	
against	 villagers	 and	human	 rights	 activists.	 There	were	political	
activists	repeatedly	assaulted	without	adequate	progress	regarding	
the	prosecution	of	perpetrators.	And	there	were	delays	in	transferring	
cases	from	the	Military	Court	to	the	Court	of	Justice.
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The	situation	of
economic,	social
and	cultural	rights

2.  

In	the	prevention	and	eradication	of	torture	and	enforced	disappearances,	a	progress	was	made	
with	the	proposal	of	the	Bill	on	Prevention	and	Suppression	of	Torture	and	the	Disappearance	of	Persons	
B.E.	....	to	the	House	of	Representatives.	The	government	cooperated	with	the	UN	Working	Group	on	
Enforced	or	Involuntary	Disappearances,	and	the	investigation	into	the	case	of	Mr.	Porlaji	Rakchongcharoen	
or	Billy	yielded	a	significant	progress.	As	for	the	situation	regarding	the	exercise	of	freedom	of	expression	
and	peaceful	assembly,	it	was	found	that	in	general	the	public	were	able	to	exercise	such	freedom	
without	state	interference,	as	a	result	of	the	abolition	of	the	Head	of	NCPO’s	order	that	banned	political	 
gatherings	 since	 late	2018,	 and	 the	NCPO’s	 announcement	 that	ordered	 the	media	 to	 refrain	 from	
presenting	 information	 that	 criticize	 the	 government	 in	 2019.	 There	were	 still	 some	 cases	 of	 using 
the	Computer-related	Crimes	Act	B.E.	2550	(2007)	and	its	amendments	to	prosecute	political	activists 
for	 expressing	 their	 opinions.	 The	 number	 is	 relatively	 lower	 than	 in	 2018,	 and	most	 of	 the	 cases 
involved	 disseminating	 false	 and	 deceptive	messages	 to	 the	 public.	 Nevertheless,	 civil	 society 
organizations	 still	 have	 concerns	 about	 the	 enforcement	 of	 relevant	 laws	 due	 to	 the	 ambiguity	 of 
certain	words	that	may	subject	to	interpretation	and	discretion	of	the	authorities.

On	 issues	 related	 to	 civil	 and	 political	 rights,	 the	 NHRC	 has	made	 recommendations	 to 
the	government	and	relevant	agencies,	including	the	recommendations	to	adjust	regulations	or	practices	
that	obstruct	access	to	the	Justice	Fund;	to	protect	human	rights	defenders	who	carry	out	peaceful	
activities	from	threats,	intimidation	or	attacks;	to	speed	up	the	transfer	of	pending	cases	at	the	Military	
Court	to	the	Court	of	Justice;	and	to	accelerate	the	consideration	of	the	Bill	to	Prevent	and	Suppress	
Torture	and	Enforced	Disappearances	B.E.	....,	taking	into	account	the	compliance	with	the	Convention	
Against	Torture	(CAT),	for	immediate	enforcement.	The	government	should	address	the	concerns	of	the	
public	regarding	ambiguous	enforcement	of	laws	with	provisions	restricting	freedom	of	expression	and	
peaceful	assembly,	such	as	the	Computer-related	Crimes	Act	B.E.	2550	(2007)	and	its	amendments,	the	
Broadcasting	and	Television	Businesses	Act	B.E.	2551	(2008),	and	the	Public	Assembly	Act	B.E.	2558	(2015).

Important	 issues	 include	 rights	 to	employment	and	 social	
security,	 rights	 to	 education,	 rights	 to	 health,	 and	 human	 rights	
related	to	business	operations.

In	 2019,	 the	 government	 adopted	 a	 policy	 to	 promote	
employment	among	population	groups	that	may	have	relatively	
less	access	to	job	opportunities,	such	as	informal	workers.	New	laws 
have	been	enacted	to	protect	workers	 in	 the	fishery	sector	and	
to	 prohibit	 forced	 labor.	 However,	 international	 trade	 problems	
had	led	to	the	closure	of	many	factories,	resulting	in	the	layoffs	
of	workers.	The	adoption	of	artificial	 intelligence	 in	the	business	
sector	may	lead	to	more	layoffs.	And	there	were	problems	with	
the	protection	of	labour	rights	of	out-sourced	workers	or	service	
contractors	 in	 the	 government	 sector.	 Improvement	 of	 labour	
relations	law	is	underway.
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In	 the	area	of	 		social	protection,	 improvements	were	made	on	the	benefits	of	workers	under 

the	social	secur i ty	 law.	The	government	has	also	taken	steps	to	allow	informal	workers	to	be	able 

to	enjoy	social	protection	under	Article	40	of	the	Social	Security	Act,	or	to	apply	for	membership	of 

the	National	Savings	Fund	on	a	voluntary	basis.	However,	the	number	of	informal	workers	who	voluntarily	

enter	the	protection	scheme	is	still	relatively	low.	In	addition,	the	government	has	a	policy	to	help 

low-income	people	in	slum	communities	to	have	secure	housing	and	access	to	basic	utilities.

In	education,	the	government	has	made	efforts	to	promote	rights	to	access	to	quality	education,	

as	guaranteed	by	international	treaties,	the	Constitution	and	relevant	national	laws,	by	providing	supports	

to	children	from	poor	families	and	other	vulnerable	children	to	return	to	the	education	system	or	by	

preventing	drop-out	of	school	through	the	implementation	of	the	Equitable	Education	Fund	(EEF).	Efforts	

have	been	made	to	improve	the	quality	of	education	through	teacher	development	and	the	use	of	

technology	by	engaging	the	private	sector.	These	initiatives	have	to	be	pursued	continuously.

In	terms	of	health,	the	state	has	taken	steps	to	increase	citizens’	access	to	public	health	care	

services	through	the	development	of	primary	care	systems.	Efforts	have	been	made	to	solve	critical	

health	problems, 	namely	adolescent	pregnancy,	which	has	been	 successfully	 reduced	 to	a	 certain	

extent.	The	health	situation	that	should	be	monitored	is	increased	contraction	of	sexually	transmitted	

diseases	among	teenagers	and	youths,	and	increased	people	who	have	got	injuries	due	to	the	use	of	

substandard	or	improper	marijuana	products.	The	determinants	of	health,	namely	PM	2.5	pollution	and	

the	use	of	pesticides,	remain	problematic.

As	for	business	and	human	rights	issues,	the	government	has	announced	the	National	Action	Plan	

on	Business	and	Human	Rights,	the	first	of	its	kind	in	Asia.	The	Action	Plan	prioritizes	issues	in	4	areas:	

i.e.,	labour	rights;	communities,	land,	natural	resources	and	the	environment;	human	rights	defenders;	

and	international	investment.	This	is	in	line	with	the	NHRC’s	recommendations	to	the	government	during	

the	preparation	of	the	Plan.	The	challenges	now	are	on	effective	implementation	of	the	Plan	and	on	

sensitizing	business	entrepreneurs	to	be	more	concerned	about	human	rights	while	conducting	their	

business.

Regarding	issues	of	economic,	social	and	cultural	rights,	the	NHRC	has	made	several	recommendations	

to	 the	 government	 and	 relevant	 agencies,	 such	 as,	 to	 take	 care	of	 laid-off	workers	 to	 ensure	 they	

receive	benefits	as	prescribed	by	law;	to	enhance	labour	capacities	to	accommodate	future	economic	

conditions;	to	solve	the	problems	of	service	contractors	in	government	agencies;	to	encourage	more	

informal	workers	to	enroll	into	the	social	protection	systems;	and	to	protect	labour	rights	to	organize	

and	collective	bargaining	in	line	with	international	labour	standards.	

In	 education	 area,	 the	 NHRC	 has	 recommendations	 for	 supporting	 the	 implementation	 of 

the	Equitable	Education	Fund	(EEF)	to	help	children	outside	the	education	system	to	receive	education, 

particularly	 in	 the	 high	 school	 level	 which	 is	 part	 of	 basic	 education,	 as	 well	 as	 to	 accelerate 

the	improvement	of	the	quality	of	teaching	and	learning	in	every	institution.	
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As	for	the	rights	to	health,	the	NHRC	has	suggested	to	accelerate	the	development	of	primary	care	

systems	so	that	people,	particularly	those	living	in	remote	areas,	can	access	public	health	and	medical	

services	more	conveniently	and	thoroughly.	The	NHRC	also	recommends	the	state	to	eliminate	barriers	

to	access	to	public	health	services	among	stateless	students	whose	identification	number	begins	with	

the	letter	G	and	traditional	people	whose	names	are	on	the	civil	registration	but	without	Thai	citizenship;	

to	adopt	preventive	measures	to	deal	with	adolescent	pregnancy	problems;	to	immediately	implement	

short-term	measures	to	reduce	PM	2.5	pollution;	and	to	consider	the	NHRC’s	recommendations	on	the	

resolution	of	agricultural	chemical	use	as	in	the	Human	Rights	Violation	Investigation	Report	No.	31/2562.

On	 the	 issue	of	business	 and	human	 rights,	 the	 government	 should	 focus	on	 the	process	of 

turning	 the	 National	 Action	 Plan	 into	 action;	 the	 use	 of	 state	 enterprises	 as	 a	model	 in	 applying 

the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	in	their	businesses;	and	encouraging	people 

to	participate	in	periodic	monitoring	of	progress	or	obstacles	in	the	implementation	of	the	plan.

In	 this	 report,	 the	 NHRC	 presents	 human	 rights	 issues	 of	

5	 specific	 groups,	 namely	 children,	 the	 elderly,	 persons	 with	

disabilities,	women	(including	issue	of	gender	equality),	and	those	

with	legal	status	and	rights	problems	consisting	of	migrant	workers	

of	three	nationalities,	stateless	people,	and	asylum	seekers.

In	2019,	the	government	and	relevant	agencies	took	steps 

to	further	promote	and	protect	the	rights	of	children	according	to 

the	Convention	on	the	Rights	of	the	Child	(CRC)	and	the	Constitution	

of	 the	 Kingdom	of	 Thailand	 B.E.	 2560	 (2017).	 Concrete	 results	

are	 found	 in	 the	 reduction	 of	 the	mortality	 rate	 of	 children, 

early	 childhood	 development,	 and	 the	 suppression	 of	 sexual	

exploitation	of	children.	As	for	the	violence	against	children	and	

sexual	exploitation	of	children,	relevant	agencies	have	made	efforts	

to	solve	the	problems	continually	and	progress	has	been	made 

to	a	certain	extent.

The	 government	 has	 prepared	 to	 support	 the	 increasing	

aging	population	by	providing	 for	a	voluntary	 retirement	savings	

scheme	for	groups	of	people	who	are	not	part	of	any	formal	welfare	

system	and	by	taking	measures	to	promote	and	protect	the	elderly	

population,	including	paying	allowances,	promoting	employment,	

providing	health	services,	and	helping	the	elderly	whose	rights	are	

violated.	However,	the	 implementation	 in	some	areas	has	some	

challenges,	 such	 as	 in	working	with	 the	 informal	 labour	 groups, 

Human	rights
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most	 of	whom	are	 not	 part	 of	 any	welfare	 system;	 in	 providing	 health	 services	 that	 have	 not	 yet	

thoroughly	responded	to	the	illness	of	the	elderly;	and	the	lack	of	clear	measures	to	prevent	abuse,	

neglect	or	violation	of	the	elderly.

Persons	with	disabilities	have	had	obstacles	in	accessing	a	number	of	rights	under	the	Promotion	

and	Development	of	Quality	of	life	of	Persons	with	Disabilities	Act,	B.E.	2550	(2017)	and	the	Convention	

on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	(CRPD),	particularly	in	education,	employment	and	access	to	

public	transport	services.	This	is	due	to	the	lack	of	equipment	and	facilities	necessary	to	access	rights	and	

enjoy	livelihoods	by	being	part	of	society	as	intended	by	the	CRPD.	However,	in	2019,	the	government	

has	shown	its	will	to	promote	rights	and	improve	the	quality	of	life	of	persons	with	disabilities	on	many	

occasions.	It	also	engaged	persons	with	disabilities	and	the	private	sector	in	government	implementation.

The	government	has	made	efforts	continuously	to	promote	and	protect	the	rights	of	women.	

However,	some	efforts	have	yet	to	yield	obvious	results,	such	as	in	the	issue	of	domestic	violence,	where	

the	statistics	of	women	who	were	abused	still	remained	close	to	the	same	level	as	of	the	previous	

year.	Furthermore,	there	has	been	no	measure	in	place	to	solve	the	problems	at	the	root	cause.	In	the	

issue	of	elimination	of	discrimination	on	the	basis	of	sex,	a	revision	has	been	made	to	the	curriculum	

regarding	gender	diversity	and	sexual	wellbeing	in	order	to	create	a	better	understanding	of	the	issues	

among	children	and	youths.

As	for	those	with	legal	status	and	rights	problems,	the	government’s	continuous	efforts	to	regularize	

migrant	workers	of	3	nationalities	have	provided	them	with	a	regular	status	and	rights	protection	under	

the	labour	laws.	A	new	legislation	has	been	enacted	to	provide	protection	for	workers	in	the	fishery	

sector.	Still,	problems	have	been	found	in	practice	regarding	access	to	welfare.	The	government	has	

expressed	its	intention	in	international	forums	to	completely	eliminate	statelessness	by	2024.	It	has	tried	

to	overcome	obstacles	to	facilitate	stateless	people	to	access	the	citizenship	process.	However,	there	

are	more	than	400,000	stateless	people	still	waiting	in	line.		As	for	asylum	seekers,	significant	progress	

has	been	made	 in	 repatriating	people	who	fled	 from	fighting	 in	Myanmar	 through	cooperation	with	

Myanmar	government	and	UNHCR.	In	addition,	the	government	has	enacted	the	Prime	Minister	Office’s	

Regulation	on	the	screening	of	aliens	who	are	in	the	Kingdom	and	cannot	return	home,	2019,	to	ensure	

that	those	fleeing	from	persecutions	would	not	be	repatriated	to	danger	and	could	receive	appropriate	

assistance.	Relevant	agencies	have	worked	together	to	lay	down	practical	guideline	to	stop	detaining	

migrant	children	in	detention	centers.	Efforts	have	also	been	made	to	develop	a	screening	system	for	

illegal	immigrants	in	order	to	identify	refugees	and	provide	appropriate	protection.

Regarding	the	situation	of	human	rights	of	these	various	groups	mentioned	above,	the	NHRC’s	

key	recommendations	include:	to	develop	measures	to	support	families	to	take	care	of	children	so	that	

children	are	safe	and	have	suitable	development	according	to	their	age;	to	have	measures	to	prevent	
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domestic	 violence	 against	 children;	 and	 to	 establish	 community-level	mechanisms	 for	monitoring 

child	 abuse,	 such	 as	 the	 use	 of	 violence	 against	 children,	 etc.,	 by	 enlisting	 local	 administrative 

organizations’	support	in	accordance	with	Section	250	(1)	of	the	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand	

B.E.	 2560	 (2017),	 and	 engaging	 potential	 non-governmental	 organizations	 and	 the	 private	 sector	 to	

support	the	mission.

Regarding	the	rights	of	the	elderly,	the	government	should	give	priority	to	the	preparation	for	informal	

workers	to	enter	old	age	by,	in	particular,	ensuring	that	such	labour	groups	will	have	sufficient	income	

for	living	according	to	an	appropriate	standard	of	living,	and	the	development	of	medical	personnel	to	

have	better	knowledge	about	diseases	and	illnesses	of	the	elderly.	There	should	be	measures	to	prevent	

the	problem	of	the	elderly	being	abandoned	or	abused	by	engaging	local	administrative	organizations.	

As	for	the	rights	of	persons	with	disabilities,	there	should	be	measures	to	push	forward	the	work	on 

the	rights	of	persons	with	disabilities	as	proposed	by	the	National	Assembly	of	Networks	of	Persons 

with	 Disabilities,	 including	 improving	 the	 service	 centers	 for	 persons	 with	 disabilities,	 promoting 

the	positive	attitude	of	persons	with	disabilities	 towards	themselves	as	well	as	 that	of	 families	and 

society	towards	persons	with	disabilities,	with	the	participation	of	persons	with	disabilities	in	the	process. 

In	addition,	the	government	should	hasten	to	solve	the	education	problems	of	persons	with	disabilities	

by	providing	education	that	suits	the	needs	of	different	category	of	persons	with	disabilities,	developing	

teachers	and	supporting	adequate	and	thorough	educational	equipment	and	facilities,	and	promoting	

the	employment	of	persons	with	disabilities.	In	addition,	public	transportation	service	providers	should	

be	required	to	provide	facilities	and	equipment	for	persons	with	disabilities	in	all	future	projects.

For	issues	relating	to	women’s	rights,	there	should	be	measures	to	solve	domestic	violence	against	

women	at	the	root	cause	and	capacity	development	of	personnel	to	acquire	the	knowledge	and	skills	

necessary	to	perform	duties	in	accordance	with	the	Promotion	of	Family	Development	and	Protection	

Act	B.E.	2562.	Any	measure	to	strengthen	the	family	institution	should	not	put	women	in	danger	or	at	

risk	of	repeated	violence.	There	should	be	protection	of	women	exploited	in	prostitution	and	provision	

of	assistance	to	women	in	prostitution	to	have	alternatives	of	occupation.	There	should	be	education	

and	awareness	raising	program	to	reduce	prejudice	that	leads	to	sexual	discrimination.

For	those	with	legal	status	and	rights	problems,	clarification	should	be	made	on	the	rights	in	social	

welfare	for	migrant	workers	of	3	nationalities,	particularly	the	right	to	health	care	services.	The	nationality	

granting	process	should	be	expedited	so	that	the	statelessness	can	be	eliminated	by	2024	as	has	been	

announced	by	 the	 government.	 In	 the	process,	 there	 should	be	measures	 in	place	 to	 ensure	 that	

every	group	of	stateless	persons,	including	stateless	students	whose	identification	number	begins	with 

the	letter	G,	will	at	least	have	access	to	basic	healthcare	services.	At	the	same	time,	relevant	agencies	

should	be	prepared	to	 implement	the	Prime	Minister	Office’s	Regulation	on	the	screening	of	aliens 

who	are	in	the	Kingdom	and	cannot	return	home,	2019.	
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There	 were	 3	 human	 rights	 issues	 of	 concern	 in	 2019:	
i.e.,	 community	 rights	 in	 natural	 resources	 and	 environmental	
management,	 the	 situation	 in	 the	 southernmost	 provinces,	 and	
human	trafficking.

As	for	the	situation	of	community	rights	in	2019,	amendments	
were	made	to	the	laws	on	community	forests,	national	parks,	and	
wildlife	conservation	and	protection	on	the	provisions	that	allow	
people	to	participate	 in	 the	conservation	and	to	exploit	natural	
resources	in	the	protected	area.	The	NCPO	Order	No.	64/2557	on	the	
suppression	and	prevention	of	forest	encroachment	and	destruction	
of	forest	resources	was	revoked,	but	the	legal	procedures	continue	
with	the	people	who	were	arrested	under	the	Order.	Some	groups	
of	 people	 have	 called	 on	 the	 government	 to	 solve	 forest	 and	
land	problems,	and	to	seek	measures	to	help	prosecuted	citizens.	
Besides,	 there	were	also	cases	 in	which	some	groups	of	citizens	
disagreed	with	the	changes	in	city	planning	in	the	Eastern	Special	
Economic	Corridor	Development	Project	which	did	not	involve	public	
participation.	There	are	concerns	that	the	promulgation	of	a	new	
factory	law	that	allows	small	factories	to	be	located	in	communities	
may	cause	pollution	to	the	communities	in	the	neighbouring	area.	
There	was	also	an	objection	to	the	construction	of	waste	disposal	
plants	in	many	areas	because	people	were	afraid	that	the	plants	
would	affect	their	health.

In	this	regard,	the	NHRC	has	presented	recommendations	to	
the	government:	e.g.,	 to	 require	 relevant	agencies	 to	have	clear	
guidelines	 for	 participation	of	 citizens	 and	 local	 communities	 in	
managing	land	and	housing	and	in	exploitation	of	natural	resources;	
to	 review	 lawsuits	 against	 citizens;	 and	 to	 provide	 housing	 and	
suitable,	arable	land	for	people	who	had	to	leave	their	land	and	
do	not	have	a	place	to	live	and	land	to	make	a	living.	At	the	same	
time,	the	government	should	give	priority	to	making	clarification	
to	the	public	about	the	implementation	of	development	projects	
and	environmental	protection,	particularly	in	matters	of	concern	to	
the	public,	and	to	have	measures	in	place	to	take	care	of	people 
if	affected,	as	well	as	measures	to	inspect	the	operation	of	factories	
or	other	businesses	that	may	affect	the	environment	and	public	
health,	and	measures	to	solve	problems	and	provide	remedies	for	
affected	people.

Situation	of
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As	regards	the	situation	in	the	southernmost	provinces,	the	number	of	violent	incidents	in	2019	
significantly	decreased	from	the	previous	year.	Records	of	2019	showed	that	there	were	411	violent	
incidents	 in	 the	 southern	border	 provinces	 in	which	 180	people	were	 killed	 and	 243	people	were	
injured,	compared	with	548	incidents	in	2018	in	which	218	people	were	killed	and	265	people	were	
injured.	The	relevant	government	agencies	have	made	efforts	to	address	issues	of	alleged	violations	of	
the	rights	of	detainees	by	adopting	preventive	measures	such	as	installing	security	cameras	in	detention	
facilities	to	record	interview	process,	assigning	permanent	medical	personnel	to	places	of	detention,	
providing	opportunities	for	relatives	to	visit	detainees,	and	coordinating	with	NHRC	staff	on	requests	
to	visit	detainees.	Moreover,	government	agencies	have	organized	human	rights	training	programs	for	
authorities	on	how	to	treat	detainees	based	on	human	rights	principles.	However,	the	NHRC	continues	
to	receive	complaints	about	 ill-treatment	of	detainees,	as	well	as	about	DNA	testing	conducted	on	
people	in	certain	areas.	People	who	are	affected	by	violence,	have	been	provided	with	both	financial	
and	psychological	 remedies.	A	coordination	center	 for	human	rights	 for	children	and	women	 in	the	
southern	border	provinces	has	also	been	set	up	to	promote	collaboration	between	the	government	
and	civil	society	in	this	regard.

The	NHRC	has	put	forward	the	following	recommendations	on	this	issue:	Relevant	government	
agencies	should	continue	providing	trainings	to	law	enforcement	officials	to	enable	them	to	perform	
duties	 in	consistence	with	human	rights	principles	and	adopt	measures	to	ensure	that	human	rights	
principles	will	be	observed	in	practice.	The	consideration	of	the	Bill	on	Prevention	and	Suppression	
of	Torture	and	the	Disappearance	of	Persons	B.E.	....	should	be	expedited.	Measures	should	be	taken	
to	address	the	psychological	effect	of	violence	on	children,	ensure	that	orphans	receive	appropriate	
education	 and	 development,	 and	 promote	 occupations	 for	 women	who	 have	 lost	 the	 heads	 of 
their	families	so	that	they	can	continue	to	live	a	decent	life.

With	regard	to	human	trafficking,	the	government	has	improved	the	law	by	issuing	the	Emergency	
Decree	to	Amend	the	Prevention	and	Suppression	of	Trafficking	in	Persons	Act	to	include	the	offense	
of	forced	labour.	On	the	suppression	side,	there	were	arrests	and	prosecution	of	offenders	of	whom	
many	were	punished,	 including	government	officials	 involved	 in	 the	crime.	Meanwhile,	 cooperation	
has	been	sought	among	neighbouring	countries	to	facilitate	the	return	and	reintegration	of	victims	of	
human	trafficking.	The	works	of	relevant	agencies	in	screening	and	providing	protection	and	assistance	to 
the	victims	were	integrated	for	more	efficiency.	

The	 NHRC’s	 recommendations	 on	 this	 issue	 include	 the	monitoring	 of	 the	 outcome	 of	 the	
suppression	of	forced	labour	 in	the	fishing	and	other	 industries,	particularly	the	screening	of	victims	
of	 forced	 labour,	which	may	 be	 different	 from	 the	 screening	 of	 victims	 of	 human	 trafficking;	 and 
the	consideration	of	the	Bill	on	Prevention	and	Suppression	of	Smuggling	of	Migrants,	B.E.	 ....	 in	line 
with	Thailand’s	obligations	 in	 the	Protocol	Against	 the	Smuggling	of	Migrants	by	Land,	Sea	and	Air,	
supplementing	 the	 United	 Nations	 Convention	 against	 Transnational	 Organized	 Crime	 should	 be 
expedited.
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บทนำา

การจัดท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศเป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ของ	กสม.	ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(2) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	
มาตรา	26	(2)	ซึ่งก�าหนดให้	กสม.	จัดท�ารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	และเผยแพร่ 
ต่อประชาชน	และรฐัธรรมนญูมาตราดงักล่าวยงัก�าหนดว่าเมือ่รบัทราบรายงานนี	้	ให้คณะรฐัมนตรดี�าเนนิการ 
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว	 กรณีไม่อาจด�าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ 
ต้องแจ้งเหตุผลให้	กสม.	ทราบโดยไม่ชักช้า	

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ	 ยังได้ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานผล 
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม	โดยมาตรา	40	ได้ก�าหนดกรอบเวลาให้	กสม.	จัดท�า 
รายงานนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน	 ในกรณีที่ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ตามก�าหนดเวลาดงักล่าว	สามารถขอขยายเวลาได้อกีไม่เกนิ	180	วนั	โดยต้องแจ้งให้รฐัสภาทราบ	รวมทัง้
ให้แนวทางการจัดท�ารายงานฯ	ว่า	ให้กระท�าเป็นการสรุป	ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน	โดยมใิห้ระบรุายละเอยีดอนัเป็นการเปิดเผยความลบัของบคุคล
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ�าเป็น	และต้องค�านึงถึงความถูกต้อง	เป็นธรรม	และผลประโยชน์
ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญ	โดยให้หน่วยงานของรัฐที่	กสม.	ร้องขอ	แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในส่วนที่อยู่ในหน้าท่ีและอ�านาจให้	 กสม.	 ทราบ	 ส่วนมาตรา	 41	 ก�าหนดว่า
ให้	กสม.	จัดให้มีแผนการด�าเนินการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นไปโดยไม่ชักช้า	แล้วเสร็จในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด	นอกจากนี้	มาตรา	44	ได้ก�าหนดว่าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม		และ	กสม.	ได้ตรวจสอบและชีแ้จงหรอืจดัท�ารายงานข้อเทจ็จรงิ 
ที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นแล้ว	ให้สรุปการชี้แจงดังกล่าวไว้ในรายงานนี้ด้วย	

เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น	 กสม.	 ได้จัดท�าแผนการด�าเนินการจัดท�า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�าปี	2562	ซึ่งประกอบด้วย	
5	ขั้นตอน	ดังนี้
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ขั้นที่ 5
การเสนอรายงาน

ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี

• การนำาเสนอร่างรายงานต่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ
• การจัดพิมพ์และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่
 ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี 2562

ขั้นที่ 3
การเปรียบเทียบ/

การวิเคราะห์

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
 (1) สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 (2) สรุปข้อสังเกต (Concluding Observations) ของกลไกประจำาสนธิสัญญา
 หลักด้านสิทธิมนุษยชน และ (3) การตอบรับของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจาก
 กระบวนการ UPR
• การวเิคราะห์และประเมนิผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนษุยชนขา้งต้น
 ของประเด็นนั้น ๆ  จากปีที่ผ่านมา

ขั้นที่ 4
การจัดทำาร่าง

รายงาน

• การจัดทำาร่างรายงานตามประเด็น กลุ่มประเด็น และในภาพรวมของรายงาน
 ทั้งฉบับ 

ขั้นที่ 1
การวางแผน

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา และจัดทำาข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนำาเสนอ
 ประเด็นหลักที่จะติดตาม

ขั้นที่ 2
การเก็บข้อมูล/

ตรวจสอบ

• การรวบรวมข้อมูลภายในสำานักงาน กสม. การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อต่าง ๆ
• การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มกับบุคคล 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ

ในการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนฉบบันี	้กสม.	ได้เกบ็รวบรวมข้อมลูเหตกุารณ์ที่ 
เกีย่วกบัสิทธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนมกราคม	-	ธนัวาคม	2562	และการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ 	ได้แก่	แหล่งข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ	เรื่องร้องเรียนที่	กสม.	ได้รับ	รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมดิสทิธมินษุยชน	และข้อเสนอแนะในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินษุยชนของ	กสม.	การสอบถามข้อมลูจาก
หน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้อง	รวมทัง้การจัดให้มกีระบวนการปรกึษาหารอืและรบัฟังความเหน็จากผูแ้ทนของหน่วยงานของ 
รฐั	ภาคธรุกิจ	ภาคประชาชนและองค์กรพฒันาเอกชน	เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีร่อบด้านและมกีารสอบทานข้อมูลเพือ่ความถกูต้อง 
จากนั้นได้น�าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย
ภายใน	หนงัสอืสญัญาระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละมีพนัธกรณีท่ีต้องปฏบัิติตาม	ท้ังพนัธกรณีในการเคารพ
การใช้สทิธขิองประชาชน	การคุ้มครองบคุคลทีถ่กูละเมดิสทิธ	ิและการด�าเนนิการให้สทิธเิป็นจรงิ	(Obligations	to	respect,	
protect	and	fulfill)	รวมทัง้จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจ�าสนธสิญัญาระหว่าง
ประเทศด้านสทิธิมนษุยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาค	ีและข้อเสนอแนะจากกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
	(Universal	Periodic	Review:	UPR)	ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ไทยรับมาด�าเนินการ

ส�าหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่	 กสม.	 ใช้เป็นกรอบในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและ 
ข้อเสนอแนะ	ประกอบด้วย	สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีแล้ว	7	ฉบับ	ที่ลงนามไว้และอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการเข้าเป็นภาคี	 1	 ฉบับ	 รวมทั้งอนุสัญญาที่จัดท�าในกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีและมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในปัจจุบันหรือจะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้รวม	17	ฉบับ	ดังนี้



บทที่
1

บท
น�ำ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒31

1. สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
	 ปัจจบัุนมสีนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนษุยชนทีจ่ดัท�าภายใต้กรอบสหประชาชาตริวม	9	ฉบบั	มสีนธสิญัญา

ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว	7	ฉบับ	และที่ลงนามไว้	1	ฉบับ	คือ

	 1.1	 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	ค.ศ.	1966	(Covenant	on	Civil	
and	Political	Rights:	ICCPR)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	29	มกราคม	2540

	 1.2	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ค.ศ.	1966	(Covenant	on	
Economic,	Social	and	Cultural	Rights:	ICESCR)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2542

	 1.3	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 ค.ศ.	1966	 (Convention	
on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination:	CERD)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที ่
27	กุมภาพันธ์	2546

	 1.4	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ค.ศ.	 1979	 (Convention	 on 
the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women:	CEDAW)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย 
เมือ่วันท่ี	8	กันยายน	2528	และพธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาฯ	เกีย่วกบักระบวนการรับเรือ่งร้องเรยีน	ซึง่ประเทศไทย 
ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2543	และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2543

	 1.5	 อนสัุญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ท่ีโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	
หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	ค.ศ.	1984	(Convention	Against	Torture	and	Other	Cruel,	 Inhuman	or	Degrading	
Treatment	or	Punishment:	CAT)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2550

	 1.6	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ค.ศ.	 1989	 (Convention	 on	 the	 Rights	 of	 the	 Child:	 CRC) 
มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2535	และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ	3	ฉบับ	ได้แก่	

	 	 1.6.1	 พิธีสารเลือกรับว่าด้วยการขายเด็ก	 โสเภณีเด็ก	 และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 (Optional 
Protocol	to	the	International	Convention	on	the	Rights	of	the	Child	on	the	Sale	of	Children,	Child	
Prostitution	and	Child	Pornography:	OP-SC)	ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่	11	มกราคม	2549	
และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2549

	 	 1.6.2	 พิธีสารเลือกรับว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ	 (Optional	 Protocol	 to	 the	 
International	Convention	on	the	Rights	of	the	Child	on	the	Involvement	of	Children	in	Armed	
Conflict:	OP-AC)	ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2549	และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย 
เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2549

	 	 1.6.3	 พธิสีารเลอืกรบัว่าด้วยกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรียน	(Optional	Protocol	to	the	International 
Convention	on	 the	Rights	of	 the	Child	on	a	Communications	Procedure:	OP3)	ซึ่งประเทศไทยได้ 
เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่	28	กันยายน	2555	และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	14	เมษายน	2557

	 1.7	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	ค.ศ.	2006	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	
Disabilities:	CRPD)	มผีลใช้บังคับกับประเทศไทยเมือ่วนัที	่28	สงิหาคม	2551	และพธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาฯ	
เกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	โดยมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2559

	 	 1.7.1	 พธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร	(Optional	Protocal	to	the	CRPD)	
ซ่ึงประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันเมื่อวันที่	 2	 กันยายน	 2559	 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย 
เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2559
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อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 14 การหยุดพักผ่อนประจำาสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2464 (1921)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนสำาหรับคนงานชาติ
ในบังคับและคนต่างชาติ พ.ศ. 2468 (1925)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (1930)
รวมทั้งพิธีสารของอนุสัญญาฯ

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 80 การแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2489 (1946)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 88 การจัดตั้งบริการจัดหางาน พ.ศ. 2491 (1948)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 100 ค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. 2494 (1951)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 105 การยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 (1957)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 111 การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ พ.ศ. 2501 (1958)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 116 การแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2504 (1961)

2

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 122 นโยบายการทำางาน พ.ศ. 2507 (1964)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 127 นำ้าหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้

พ.ศ. 2510 (1967)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 138 อายุขั้นตำ่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (1973)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 159 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ)

พ.ศ. 2526 (1983)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 การห้ามและการดำาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด

ของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (1999)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 กรอบเชิงส่งเสริมการดำาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พ.ศ. 2549 (2006)
อนุสัญญา MLC อนุสัญญาแรงงานทะเล พ.ศ. 2549 (2006)
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 การทำางานในภาคประมง พ.ศ. 2550 (2007)

*จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

	 1.8	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(International	 Convention	 for	 the	 Protection	of	 All	 Persons	 from	Enforced	Disappearance:	 CPED)	
ค.ศ.	 2006	 ประเทศไทยลงนามไว้เมื่อวันที่	 9	 มกราคม	 2555	 แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเน่ืองจาก 
ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายภายในก่อนการด�าเนินการเข้าเป็นภาคี

2. อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

	 เป็นอนุสัญญาที่จัดท�าขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ1	 (International	 Labour	Organization:	
ILO)	ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและยังมีผลใช้บังคับกับประเทศหรือจะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้รวม	17	ฉบับ	
ได้แก่

1 
มสีถานะเปน็ทบวงช�านญัพเิศษแหง่สหประชาชาต	ิ(specialized	agency)	โดยมหีนา้ทีห่ลกัในการสง่เสรมิการปรบัปรงุ 

สภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน	 ผ่านการก�าหนด	 ติดตาม	 และก�ากับมาตรฐานในด้านการจ้างงาน	 ค่าจ้าง	 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
การประกันสังคม	และอื่น	ๆ 	

2	
มีสาระส�าคัญ	คือ	 การแก้ไขบทบัญญัติของอนุสัญญาที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่	 ILO	สมัยที่	 32	ครั้งที่	 1 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการน�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวโดยคณะประศาสน์การ	(Governing	Body)	ของ	ILO



บทที่
1

บท
น�ำ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒33

	 นอกจากสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญา	 ILO	 ข้างต้นแล้ว	 การจัดท�ารายงานฉบับนี้ 
ยังได้ค�านึงถึงปฏิญญา	ข้อมติ	มาตรฐาน	แนวทาง	ข้อก�าหนดระหว่างประเทศ	ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนค�ามั่นต่าง	ๆ 	ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้	และ/	หรือรับรองไว ้
ต่อประชาคมระหว่างประเทศ	เช่น	ค�ามั่นของประเทศไทยในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	(UPR)	 
ของสหประชาชาติ	เป็นต้น

	 ส�าหรบัการจัดท�าค�าชีแ้จงข้อเทจ็จรงิกรณมีกีารรายงานสถานการณ์เกีย่วกบัสิทธมินษุยชนในประเทศไทย 
โดยไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรมตามหน้าทีแ่ละอ�านาจท่ีบัญญตัใินมาตรา	247	(4)	ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช	2560	และมาตรา	26	(4)	ของพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	นั้น	ในปี	2562	กสม.	ได้จัดท�าค�าชี้แจงต่อรายงานที่มีลักษณะดังกล่าวจ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่	
ค�าชีแ้จงกรณีรายงานสรปุสถานการณ์สิทธิมนษุยชนในประเทศไทยขององค์กรฮวิแมน	ไรทส์	วอทช์	(Human	Rights	
Watch)	ในรายงานสรปุสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนทัว่โลก	ครัง้ที	่29	ประจ�าปี	2562	และค�าช้ีแจงกรณรีายงาน
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจ�าปี	2561	ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	ดังรายละเอียดปรากฏ
ในค�าชี้แจงที่	1/2562	และ	2/2562	ในภาคผนวกของรายงานฉบับนี้
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บทที่ 

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง

35 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

46 การกระทำาทรมานและการบังคับ
 สูญหาย

51 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพ
 ในการชมุนุมโดยสงบและปราศจาก
 อาวุธ



บทที่
๒

กา
รป
ระ
เมิ
นส
ถา
นก
าร
ณ
์

ด้า
นสิ
ทธิ
พ
ลเ
มือ
งแ
ละ
สิท
ธิท
าง
กา
รเ
มือ
ง

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒35

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองในกติกา	 ICCPR	 ท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
เมื่อวันที่	5	กันยายน	2542	สิทธิส�าคัญตามกติกาฯ	ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและท�าการ
ประเมนิสถานการณ์	ได้แก่	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	ซึง่มีประเดน็เกีย่วข้องกบัการลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถึง 
ความยุติธรรม	 ปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องโทษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 การทบทวนบทลงโทษ
ประหารชวีติส�าหรบัอาชญากรรมร้ายแรงทีส่ดุ	รวมถงึการใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นและการชมุนมุโดยสงบ 
ทัง้นี	้รฐัภาคกีตกิาฯ	มพีนัธกรณีต้องด�าเนนิมาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถงึและได้รบัสทิธจิรงิ	ทัง้มาตรการ
ทางกฎหมาย	ทางบริหาร	 ทางสังคม	 หรือมาตรการอื่น	ๆ 	 ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าวต่อการเข้าถึง 
และการใช้สิทธิของประชาชน

2.1  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ภาพรวม

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กตกิา	ICCPR	ได้รบัรองสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมไว้หลายข้อ	เช่น	ข้อ	9	รบัรองสทิธิของบุคคลทีจ่ะไม่ถูก 
จบักมุหรอืควบคุมตวัโดยอ�าเภอใจ	สทิธิทีจ่ะได้รบัการพจิารณาคดใีนเวลาอนัสมควร	และมิให้ถอืเป็นหลกัทัว่ไป 
ว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี	 สิทธิในการได้รับการเยียวยากรณีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดย 
ไม่ชอบส่วนข้อ	10	ของกตกิาฯ	รบัรองว่าบคุคลทีถ่กูลดิรอนเสรภีาพจะได้รบัการปฏบิติัด้วยความมีมนษุยธรรม
และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์	ระบบราชทัณฑ์ควรปฏบิตัต่ิอนักโทษโดยมุ่งหมายให้นักโทษกลบัตวัและ
ฟื้นฟูทางสังคม	และข้อ	14	ก�าหนดว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ	

สิทธิดังกล่าวข้างต้น	 ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560 
โดยมาตรา	 25	 วรรคสี่	 บัญญัติว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ	หรือ 
การกระท�าความผดิอาญาของบคุคลอืน่	ย่อมมีสทิธิท่ีจะได้รบัการเยยีวยาหรอืช่วยเหลอืจากรฐัตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ		มาตรา	29	วรรคสาม	ระบุว่าการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�าเลยให้กระท�าเท่าที่จ�าเป็นเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการหลบหนี	และมาตรา	68	ก�าหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมให้
มปีระสทิธภิาพ	เป็นธรรม	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิและให้ประชาชนเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมได้โดยสะดวก	รวดเรว็	
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร	 รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้
หรอืผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม	รวมตลอดถงึการจดัหาทนายความให้	นอกจากนี	้มาตรา	
258	ง.	ยังได้ก�าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สามารถอ�านวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

คณะกรรมการประจ�ากตกิา	ICCPR	ได้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการพจิารณารายงานการปฏบิตัิ
ตามกติกาฯ	 ของประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน	2560	 ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	
เช่น	 รัฐภาคีควรยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือจ�ากัดการใช้โทษประหารชีวิตเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	 ควรใช้
การพิจารณาคดีในศาลทหารเป็นข้อยกเว้นและหากต้องพิจารณาคดีในศาลทหาร	 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 
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ตามกติกาฯ	ข้อ	14	ทีว่่า	ควรโอนคดทีีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลทหารและเกดิขึน้ก่อนวนัที	่12	กนัยายน	2559 
ไปยงัศาลยตุธิรรม	และควรมีมาตรการลดความแออดัในเรอืนจ�า	รวมถงึการใช้ทางเลอืกอืน่แทนการคมุขงั	และปรบัปรงุ
สภาพของเรือนจ�าให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	(ข้อก�าหนด 
แมนเดลา)	 การยกเลิกโทษประหารชีวิต	 หรือหากจะยังคงโทษดังกล่าวไว้	 ควรจ�ากัดการใช้โทษเฉพาะอาชญากรรม 
ร้ายแรงที่สุด	(most	serious	crimes)	ซึ่งได้แก่	การท�าให้บุคคลเสียชีวิตโดยเจตนา

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย	ปี	2561	กสม.	ได้มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบั 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 ในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการด�าเนินคดี	 ควรให้ใช้หนังสือรับรองแทน 
การช�าระเงนิของส�านกังานกองทนุยตุธิรรมเป็นหลกัประกนัการขอปล่อยตวัช่ัวคราว	รวมท้ังปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การพจิารณา 
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากข้ึน	 ควรขยายพื้นท่ีการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบประเมิน
ความเสี่ยงและก�ากับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว	รวมถึงการน�าก�าไลอิเล็กทรอนิกส์คุมประพฤติ	(EM)	มาใช้อย่างทั่วถึง	
ควรประชาสัมพันธ์เรื่องการขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนทราบ	
และควรลดการใช้โทษประหารชวิีตโดยก�าหนดเป็นนโยบายว่าจะไม่ก�าหนดโทษดงักล่าวในการตรากฎหมายใหม่	รวมถงึ 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้	

ในปี	2562	มสีถานการณ์เกีย่วกบัสทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	การด�าเนนิการของรฐับาลและหน่วยงานของรฐั	
และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว	ดังนี้

 2.1.1 การเข้าถึงความยุติธรรม

	 	 รัฐมีการดูแลให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิในคดีความผิดทางอาญาได้รับการชดเชยเยียวยา	 ตามพระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดย
ปีงบประมาณ	2562	มผีูเ้สยีหายและจ�าเลยยืน่ค�าขอรบัเงินช่วยเหลอืตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว	รวม	9,930	ราย	และ
มผีูไ้ด้รบัอนมุตัเิงนิช่วยเหลอื	รวม	9,486	ราย	เป็นเงนิทีอ่นมุตัใิห้ความช่วยเหลอืทัง้สิน้	479.5	ล้านบาท3	ใกล้เคยีงกบั
ปีงบประมาณ	2561	ทีม่ผีูไ้ด้รบัอนมุตัคิวามช่วยเหลือ	9,998	ราย	เป็นเงินความช่วยเหลอืท่ีให้ท้ังสิน้	513	ล้านบาท4	ส�าหรับ 
ฐานความผิดทีมี่ผูเ้สยีหายยืน่ขอรบัความช่วยเหลอืมากท่ีสดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	ความผดิเกีย่วกับร่างกาย	(ร้อยละ	44.1) 
ความผิดเกีย่วกบัชวีติ	(ร้อยละ	37.9)	และความผิดเกีย่วกบัเพศ	(ร้อยละ	18)5	อย่างไรก็ด	ีกระทรวงยตุธิรรมได้รบัจัดสรร
งบประมาณด�าเนินการเพียง	 300	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่ไม่เพียงพอ	 ท�าให้กระทรวงยุติธรรมต้องค้างจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือแก่ผู้เสยีหายและจ�าเลยตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	2562	แต่ได้มกีารแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณ
ให้เพิ่มเติมจ�านวน	176.79	ล้านบาท6

3	
จาก	สรปุความช่วยเหลอืทางการเงนิแกผู้่เสียหายและจำาเลยในคดอีาญา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, โดย	ส�านกังาน 

ชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่เ้สยีหายและจ�าเลยในคดอีาญา	กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ,	2562.	สบืคน้จาก	http://www.oic.go.th/ 
fileweb/cabinfocenter23/drawer053/general/data0002/00002390.pdf

4	
จาก	รายงานประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑,	โดย	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.rlpd.go.th/ 

rlpdnew/images/rlpd_6/2560/awareness_for_people/15.3.2562.pdf
5	

จาก	สถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญาประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒),	 โดย	ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.rlpd.go.th/
rlpdnew/images/rlpd_5/2563/upload_november2019/Committee_Report2019/3.2.SEPTEMBER2019.pdf

6	
จาก	ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา,	โดย	ข่าวออนไลน์	RYT9,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.ryt9.com/s/cabt/3042967
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒37

	 	 นอกจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาข้างต้นแล้ว 
รัฐยังให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม	 ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	 2558	
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างท่ัวถึงมากขึ้นและลดความเหลื่อมล�้าของประชาชนในการได้รับ 
ความคุ้มครอง	 โดยลักษณะความช่วยเหลือเป็นไปตามที่ก�าหนดในมาตรา	 9	 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ได้แก ่
การช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี	 การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	 การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด 
สทิธมินษุยชนหรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธมินษุยชน	และการให้ความรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน7 

	 	 ในปีงบประมาณ	2562	กองทนุยตุธิรรมได้รบังบประมาณ	268.5	ล้านบาท	ได้ให้ความช่วยเหลอื
แก่ประชาชนทั้งสิ้น	202.4	ล้านบาท	หรือร้อยละ	75.4	ของงบประมาณกองทุนฯ	โดยให้ความช่วยเหลือในด้าน 
การขอปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรือจ�าเลยมากทีส่ดุจ�านวน	170.8	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	84.35	ของเงินช่วยเหลอื 
ที่จ่ายทั้งหมด	ล�าดับถัดมาเป็นการให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินคดี	26.6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.1	ที่เหลือ 
เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	และการช่วยเหลอืผู้ถกูละเมดิสทิธมินษุยชน	(ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ 
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ)	ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่	1	8

ตารางที่ 1 แสดงการใช้จ่ายเงินของกองทุนยุติธรรมในปีงบประมาณ 2562

ประเภทความช่วยเหลือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินที่ใช้จ่ายจริง 

จำานวน (บาท) ร้อยละ

การชว่ยเหลอืประชาชนในการ
ด�าเนินคดี

33,350,000 26,627,742.5	 13.15

การขอปล่อยชั่วคราว 220,000,000 170,752,598	 84.35

การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน*

5,170,000 73,412	 0.04

การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน

10,000,000 4,983,735	 2.46

รวม 268,520,000 202,437,487.5 100.00

*หมายเหต:ุ	ประกอบด้วยความช่วยเหลือด้านค่ารกัษาพยาบาล	ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกายและจติใจ	ค่าขาดประโยชน์ 
ท�ามาหาได้ระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ	 เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีผู้ถูกละเมิดเสียชีวิต	และเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	

7	
จาก	พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	2558.

8	
จาก	หนงัสอืสำานกังานกองทนุยติุธรรม ที ่ยธ ๐๒๑๐๖.๓/๒๑๙๕ ลงวนัที ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง รายงานสถานะ

ทางการเงินกองทุนยุติธรรมประจำาเดือนกันยายน ๒๕๖๒.
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  เมือ่วนัที	่9	กนัยายน	2562	กสม.	ได้จดัการสมัมนาวชิาการด้านสทิธมินษุยชนในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 
เฉียงเหนือร่วมกับคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในการสัมมนาได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของประชาชน
ในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม	เช่น	การไม่ให้เงินช่วยเหลือค่าจ้างทนายความที่ชาวบ้านจัดหา	เพราะมีหลักเกณฑ์ว่าศาล
หรือสภาทนายความสามารถจัดหาทนายขอแรงให้ได้	 ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านท่ีต้องการมีทนายความ 
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ตนสู้คดี	 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องค�านึงถึงลักษณะการกระท�า 
ความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	ทั้งนี้	 คดีส่วนใหญ่ที่ประชาชนถูกฟ้องโดยรัฐ 
ดังเช่น	คดีป่าไม้ที่ดิน	มักถูกตีความว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย	จึงท�าให้ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือ	หลักเกณฑ์ 
การพจิารณาอนมุตัเิงนิประกันในการปล่อยตวัชัว่คราวของผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีก่�าหนดให้ผูพ้จิารณาค�าขอสนันษิฐานว่า 
ผู้ต้องหากระท�าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ล่วงหน้าก่อนศาลมีค�าพิพากษา	 ไม่สอดคล้องหลักกฎหมายและ 
หลักสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษา	และปัญหาการตีความ
และการพิสูจน์	 “ความยากจน”	 ของประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 มีหลายกรณีที่แม้ศาลจะมี 
ค�าสั่งให้ปล่อยตัวแล้ว	แต่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ	ไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือ	เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว9 

 2.1.2 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

  เมื่อปี	 2541	 สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของ
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล	(Declaration	on	the	Right	and	Responsibility	of	Individuals,	Groups	and	Organs 
of	Society	to	Promote	and	Protect	Universally	Recognized	Human	Rights	and	Fundamental	Freedoms) 
หรือที่เรียกโดยย่อว่า	ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	มีสาระส�าคัญ	คือ	การรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งโดยส่วนตัวและโดยร่วมกับบุคคลอื่น	 ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว	บุคคลมีสิทธิที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	แสดงความคิดเห็น	และเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
สาธารณะ	รวมถึงการเสนอปัญหาการด�าเนินงานของรัฐที่เป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน	และแนวทาง
ปรับปรุงการท�างานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคดังกล่าว	ทั้งนี้	การด�าเนินการต่าง	ๆ 	จะต้องเป็น
ไปอย่างสนัต	ิและรฐัมหีน้าทีใ่นการประกนัสทิธมินษุยชนของทกุคน	รวมทัง้คุม้ครองบคุคลจากความรนุแรง	การถกูข่มขู่ 
คุกคามหรือการถูกตอบโต้จากการใช้สิทธิที่ชอบธรรมตามปฏิญญาฉบับนี้10

	 	 ในปี	 2562	 มีรายงานการฟ้องหรือการด�าเนินคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�านวนหน่ึง	 โดยมี
กรณีตัวอย่าง	อาทิ	การด�าเนินคดีต่อชาวบ้านซับหวาย	14	รายที่ถูกกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ฟ้องและ 
ด�าเนนิคดข้ีอหาบกุรกุทีด่นิในเขตอทุยานแห่งชาตต่ิอเนือ่งจากปี	2559	แม้ว่าจะได้มกีารตัง้คณะกรรมการระดบัจังหวดัขึน้
เพือ่แก้ไขปัญหาในปี	2560	ซึง่เมือ่เดอืนกรกฎาคม	2562	ศาลอุทธรณ์ได้พพิากษาให้จ�าคกุชาวบ้าน	13	รายและปรับรายละ 

9	
จาก	ถกปญัหาการเขา้ถงึ ‘กองทนุยตุธิรรม’ ชี ้๔ ปกีารบงัคบัใช้กฎหมายยงัตดิขดั,	โดย	วอยซอ์อนไลน,์	2562.	สืบค้น

จาก	http://www.voicetv.co.th/read/QD7fFtBqz
10 

From	Declaration on Human Rights Defenders,	by	United	Nations	Human	Rights	Office	of	the	High	
Commissioner.	 Retrieved,	 December	 27,	 2018,	 from	 https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/
declaration.aspx
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1	แสนบาทถึง	1.5	ล้านบาท11	ในเดือนกันยายน		2562	ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิพากษาจ�าคุกนักเคลื่อนไหว 
ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลเป็นเวลา	4	ปี	และปรับ	110,000	บาท	กรณีโพสต์ข้อความ
พาดพงิผู้ว่าราชการจงัหวดัอบุลราชธานทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัการบรหิารจัดการน�า้ของเข่ือนปากมูลในปี	2560	ในความผดิ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 14	 (2)12	 และกรณ ี
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งฟ้องแรงงานที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานต่อองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน 
สิทธิมนุษยชน	 และฟ้องเจ้าหน้าที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งนั้นจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ 
ให้สัมภาษณ์	รวมทัง้ฟ้องบคุคลและผูป้ระกอบการสือ่มวลชนทีน่�าข้อมลูเกีย่วกบัประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาทีม่กีารเผยแพร่ 
อยู่แล้วไปเผยแพร่ต่อในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	326	และ
มาตรา	 328	 ซึ่งมีกรณีที่ศาลพิจารณาพิพากษายกฟ้อง	1	 คดี13	 และมีกรณีที่ศาลพิพากษาว่าจ�าเลยมีความผิด 
ตามฟ้อง	1	คดี	ส่วนคดีอื่นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล14,15 

  นอกจากนี	้ยงัมรีายงานนกัเคลือ่นไหวทางการเมอืงถกูข่มขูท่�าร้าย	เช่น	กรณนีายเอกชยั	หงส์กงัวาน	
ซ่ึงท�ากิจกรรมรณรงค์เก่ียวข้องกบัการเลอืกตัง้	ถกูท�าร้ายหลายครัง้ในปี	2562	รวมทัง้ถกูท�าลายทรพัย์สนิ	2	ครัง้16,17

กรณีนายอนุรักษ์	 เจนตวานิชย์	 ผู้จัดกิจกรรมร่วมระดมรายช่ือถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งและเข้าร่วม 

ประท้วงการเปิดสภาถกูท�าร้าย	2	ครัง้18,19	กรณนีายสริวิชญ์	เสรธีวิฒัน์	หรอืจ่านิว	ถูกท�าร้าย	2	ครัง้	หลงัจัดกิจกรรม 

11 
จาก	เกิดอะไรขึ้นกับ ๑๔ ชาวบ้าน คดีทวงคืนผืนป่าบ้านซับหวาย จ .ชัยภูม,ิ	โดย	ประชาไท	,	2562.	สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2019/07/83450
12 

จาก ฐานข้อมูลคดี:ป้ายปากมูล:ทำากิจกรรมลอยอังคารผู้ว่าอุบลฯ,	 โดย	 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ. 
สืบค้นเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2562,	สืบค้นจาก	https://freedom.ilaw.or.th/th/case/884#progress_of_case

13 
จาก	 ฐานข้อมูลคดี:งามศุกร์:ฟาร์มไก่ฟ้องนักวิชาการ ม.มหิดล เผยแพร่ลิงก์สิทธิแรงงานพม่า,	 โดย	 ศูนย์ข้อมูล

กฎหมายและคดีเสรีภาพ.	สืบค้นเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2562,	จาก	https://freedom.ilaw.or.th/case/867#uploads
14 

จาก	ศาลลพบุรพีพิากษาจำาคกุ ๒ ปี ไม่รอลงอาญากรณอีดตีนกัข่าววอยซ์ ทวีี หมิน่ฟาร์มไก,่	โดย	ประชาไท,	2562.	 
สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/12/85665

15 
จาก ฟ้องนกัข่าวแล้ว ล่าสดุ ‘ธรรมเกษตร’ ฟ้อง ‘วอยซ์ ทวี’ี ด้วย กรณรีายงานข่าวแรงงานฟาร์มไก่,	โดย	วอยซ์ทวี,ี 

2562.	สืบค้นจาก	http://www.voicetv.co.th/read/JuIAfPn8C
16 

จาก	เผารถ ๒ ท ีโดนตี ๖ หน : ประมวลข้อมลูการทำาร้ายเอกชยั หงส์กงัวาน,	โดย	ศนูย์ทนายความเพือ่สทิธมินุษยชน, 
2562.	สืบค้นจาก	https://www.tlhr2014.com/?p=11553

17 
จาก	“เอกชยั ” โดนอกี ถกู ๔ ชายฉกรรจ์รมุทำาร้ายหน้าศาลอาญา จนหน้าปดูบวมชำา้,	โดย	มตชินออนไลน์,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/politics/news_1492241
18 

จาก	แถวนี้แม่งเถื่อน! ‘เอกชัย’ ถูกเผารถ ‘ฟอร์ด’ ถูกทาร้ายร่างกาย หลังกลับจากจัดกิจกรรมล่าชื่อถอด กกต.,	 
โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/03/81813

19 
จาก	 ‘ฟอร์ด เส้นทางสีแดง ‘ถูกทำาร้าย นำาตัวส่ง รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้า,	 โดย	 ประชาไท,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2019/05/82639
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เรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภางดออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี20	 แต่การด�าเนินคดีไม่มีความคืบหน้า21,22	 และกรณี 

นายเอกชยั	อสิระทะ	เลขาธกิารคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาชมุชน	ถกูชายฉกรรจ์น�าตวัไปคมุขงัในรสีอร์ตแห่งหน่ึง 

หลงัเข้าสงัเกตการณ์เวทรีบัฟังความคดิเหน็การขอประทานบตัรท�าเหมอืงแร่แห่งหนึง่ในจงัหวดัพทัลงุเมือ่เดือนสงิหาคม	

2562	ซึ่งกรณีนี้ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้ว23 

  ในปี	 2562	 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้นักปกป้อง 

สิทธมินุษยชนได้รบัการคุ้มครองจากการถกูฟ้องคดเีพ่ือข่มขูห่รอืสร้างความยุ่งยากแก่ผูท้ีว่พิากษ์วจิารณ์การกระท�าทีเ่ห็นว่า 

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน	 (Strategic 

Lawsuits	Against	Public	Participation:	SLAPPs)	โดยมกีารเพิม่มาตรา	161/1	ทีก่�าหนดว่าในการฟ้องร้องระหว่างราษฎร 

ด้วยกัน	ศาลสามารถไม่รับฟ้องก่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาผิด

จ�าเลยโดยหวังผลอย่างอืน่24	และมาตรา	165/2	ซึง่ก�าหนดให้ในชัน้ไต่สวนมลูฟ้อง	จ�าเลยสามารถแถลงให้ศาลทราบถงึ 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายส�าคัญที่ศาลควรส่ังว่าคดีไม่มีมูล	 รวมท้ังสามารถเสนอพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการ

วินจิฉยัสั่งคดีได้ตามความจ�าเป็นและสมควร25	ซึง่จะช่วยลดภาระของนักปกป้องสิทธมินษุยชนในการตอ้งหาทรัพย์สนิ

เพือ่ประกนัตวัสู้คดหีากศาลรบัฟ้องไว้ก่อน	อย่างไรก็ตาม	จากรายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม้ครองผูใ้ช้สทิธแิละเสรภีาพ 

เพ่ือการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี	 โดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 การฟ้องร้องเพ่ือ 

กลัน่แกล้งนกัปกป้องสทิธมินษุยชนส่วนใหญ่จะมาทางช่องทางของพนกังานอยัการ	ซึง่ท�าให้มาตรา	161/1	ไม่สามารถ

ใช้ได้	 ในขณะที่มาตรา	 165/2	 จะพบปัญหาที่ศาลมักข้ามขั้นตอนไต่สวนมูลฟ้องไปเลยเนื่องจากเห็นว่าซ�้าซ้อนกับ 

ขั้นตอนสอบสวนของอัยการ26	 ท�าให้ท้ายที่สุดนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่แก้ไข 

ดังกล่าว

20 
จาก	จ่านิว ถูกลอบทำาร้ายเป็นครั้งที่ ๒ ใน ๑ เดือน หลังเคลื่อนไหวต้าน คสช. ต่อเนื่อง,	โดย	บีบีซีไทย,	2562.	สืบค้น

จาก	https://www.bbc.com/thai/thailand-48798241
21 

จาก	“เอกชัย” “ควง” “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” ร้อง ผบ.ตร. คดีถูกทำาร้ายร่างกายไม่คืบ,	โดย	มติชนออนไลน์,	2562.	
สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1753063

22 
จาก	๑๐๐ วันไม่คืบ! “จ่านิว” บุกสภาฯ โวยคดีถูกโดนรุมฟาด - กระทืบ กลางกรุง สุดเอื่อย,	โดย	ข่าวสด,	2562.

สืบค้นจาก	https://www.khaosod.co.th/politics/news_2938743
23 

จาก	“เอกชยั อสิระทะ ” เลขา กป.อพช.ภาคใต้ บกุแจ้งความทีก่องบงัคบัการตำารวจภธูรภาค ๙,	โดย	ผูจ้ดัการออนไลน์,	
2562.	สืบค้นจาก	https://mgronline.com/south/detail/9620000076936

24 
จาก	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	34)	พ.ศ.	2562.

25 
จาก	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	33)	พ.ศ.	2562.

26 
จาก	รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม้ครองผูใ้ช้สทิธแิละเสรภีาพเพือ่การมส่ีวนร่วมในประเดน็สาธารณะจากการถกูฟ้องคดี 

(น.	49)	โดย	สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน,	2562,	ม.ป.ท.	:	ม.ป.พ.
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 2.1.3 การโอนคดีจากศาลทหารไปศาลยุติธรรม 

	 	 ตามทีใ่นปี	2557	คสช.	ได้มปีระกาศก�าหนดให้ศาลทหารมีอ�านาจพจิารณาคดคีวามผดิบางประการ 
เช่นตามประกาศ	คสช.	ที่	37/255727	ที่	38/255728	และที่	50/255729	และต่อมาเมื่อวันที่	12	กันยายน	
2559	หัวหน้า	 คสช.	 ได้มีค�าสั่งที่	 55/2559	 ก�าหนดให้ความผิดตามประกาศ	 คสช.	 ทั้งสามฉบับดังกล่าวซึ่งได้
กระท�าตั้งแต่วันที่ค�าสั่งนี้ใช้บังคับให้อยู่ในอ�านาจการพิจารณาของศาลยุติธรรมนั้น

	 	 เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2562	หัวหน้า	คสช.	ได้มีค�าสั่งที่	9/2562	ยกเลิกประกาศ/ค�าสั่ง	คสช.	
และค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	บางฉบับที่หมดความจ�าเป็น	รวมถึงยกเลิกประกาศ	คสช.	และค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	เกี่ยวกับ
การก�าหนดให้คดอียูใ่นอ�านาจของศาลทหาร	โดยให้การกระท�าผดิตามประกาศและค�าสัง่ดงักล่าว	ไม่ว่า	จะกระท�าก่อน 
หรือหลังค�าสั่งนี้ใช้บังคับ	อยู่ในอ�านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม	และให้โอนคดีการกระท�าความผิดที ่
อยูใ่นการพจิารณาของศาลทหารในวันก่อนวันทีค่�าสัง่นีใ้ช้บงัคบัไปยงัศาลยตุธิรรม	แต่การกระท�าความผดิทีก่ฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนญูศาลทหารบญัญตัใิห้เป็นอ�านาจพจิารณาพพิากษาของศาลทหารยงัคงให้ศาลทหารพจิารณาคดต่ีอไป	

	 	 ข้อมลูจากกรมพระธรรมนญูระบวุ่า	นบัตัง้แต่วนัที	่25	พฤษภาคม	2557	จนถงึวนัที	่31	กรกฎาคม	
2562	มคีดขีองพลเรือนทีข่ึน้ศาลทหารทัง้สิน้	1,738	คด	ีข้อมูล	ณ	วันท่ี	18	ธันวาคม	2562	มีคดค้ีางรอการโอนไป 
ศาลยุติธรรม	 จ�านวน	 241	 คดี30	 ทั้งนี้	 มีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนแห่งหนึ่งแสดงความกังวล 

27 
จาก	ประกาศฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่องความผิดที่อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร.

28 
จาก	ประกาศฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำาหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำานาจของ

ศาลทหาร.
29 

จาก ประกาศฉบับท่ี ๕๐/๒๕๕๗ เรื่องให้ศาลทหารมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม.

30 
จาก	หนังสือกรมพระธรรมนูญ ที่ กห ๐๒๐๒/๒๕๙๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอทราบข้อมูล 

เพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.

ที่มา:	ไทยรัฐออนไลน์
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ว่าคดีส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกโอนย้ายส�านวนไปยังศาลพลเรือนจนเสร็จสิ้น	ท�าให้ยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการด�าเนินคด ี
ต่อไปได้อนัส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถกูด�าเนนิคดเีนือ่งจากจ�าเลยบางคนยงัคงถกูคมุขงัในเรอืนจ�า	หรอืจ�าเลยหลายคน
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลทหารมากว่า	5	ปี	โดยศาลยังไม่มีค�าพิพากษา31 

 2.1.4 ปัญหาเรือนจำาแออัด

	 	 ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่ามีจ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 367,993	 คน	 จ�าแนกเป็นผู้ต้องขัง
ระหว่างอุทธรณ์และฎีกา	จ�านวน	29,406	คน	ผู้ต้องขังอื่น	(ผู้ต้องกักกัน	กักขัง	เยาวชนที่ฝากขัง	และผู้ต้องขังระหว่าง
ไต่สวนหรือสอบสวน)	จ�านวน	29,991	คน	และผู้ต้องขังเด็ดขาดจ�านวน	308,596	คน32 

	 	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	 2562	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบัน 
เพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย	จดังานสมัมนา	เรือ่ง	“การลงโทษทางอาญากบัหลกัสทิธมินุษยชน”	ครัง้ที	่2	ทีโ่รงแรม 
เซน็ทรา	บาย	เซน็ทารา	ศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ	กรงุเทพฯ	ซึง่มีการอภปิรายเรือ่งปัญหาความแออดัในเรอืนจ�าว่า	ปัจจบุนั 
มีผู้ต้องขังประมาณ	360,000	คน	ในขณะที่เรือนจ�าทั้งหมดในประเทศไทยมีความสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ	
120,000	คนเท่านัน้	จงึมผีูต้้องขงัเกนิกว่าความจุของเรอืนจ�ามากถึง	3	เท่า	ร้อยละ	70	-	80	เป็นผูต้้องขังในคดเีกีย่วกับ 
ยาเสพติด	 และอีกร้อยละ	 20	 เป็นผู้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี	 ซึ่งไม่ควรอยู่ในเรือนจ�า	 ปัญหาความแออัดได้ส่งผล 
ต่อการดูแลผู้ต้องขงัและท�าให้การบ�าบดัฟ้ืนฟอุูปนสิยัเพือ่ให้สามารถกลบัมาด�าเนนิชวีติใหม่ทีด่เีป็นไปได้ยาก	จ�าเป็นต้อง 
มกีารปรบัทศันคตว่ิาผูเ้สพยาเสพตดิเป็นผูป่้วย	และควรมกีารน�ามาตรการทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญา	รวมทัง้อาจ 
มีการน�ามาตรการอ่ืน	ๆ 	 มาใช้เพื่อลดคดีที่เข้าสู่ศาล	 เช่น	 การไกล่เกลี่ย	 รวมถึงการมีมาตรการลงโทษแทนการจ�าคุก 
ให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่	 ทั้งนี้	 ปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือต้องอาศัยอยู่ในสภาพเรือนจ�า
แออัด	ไม่มีสุขอนามัย	เป็นหนึ่งในประเด็นด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่	กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง		

	 	 กระทรวงยุติธรรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ�าเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ�าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และก�าหนดแนวทาง 
บูรณาการการส่งต่อการด�าเนินงานไปยังกลไกหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดระบบท่ีมีความเช่ือมโยงในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการฯ	 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน	 ได้มีการประชุมครั้งแรกเม่ือ
วันที่	 29	 ตุลาคม	 2562	 และได้พิจารณาก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	 5	 กรอบแนวทาง	 ได้แก่	 1)	 ด้านกฎหมาย 
2)	ด้านการพกัโทษ	ลดโทษและการใช้เครือ่งมือติดตามตวัอเิลก็ทรอนกิส์หรอืก�าไลอเีอม็	(electronic	monitoring:	EM) 
3)	 ด้านอาชีพและการสร้างเรือนจ�ารูปแบบใหม่	 4)	 การบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 และ	 5)	 การป้องกัน 
ยาเสพติด

	 	 ทั้งนี้	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาความแออัด 
ในเรือนจ�าในหลายโอกาส	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักโทษในคดียาเสพติดที่มีมากถึงร้อยละ	70	-	80	 ของผู้ต้องขังทั้งหมด 

31 
จาก	ปัญหาการโอนย้ายคดพีลเรอืนจากศาลทหาร : จากความยาวนานไม่สิน้สดุสูภ่าวะสญุญากาศ,	โดย	ศนูย์ทนายความ

เพื่อสิทธิมนุษยชน,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.tlhr2014.com/?p=14083
32 

จาก	รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สำารวจ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒,	โดย	กรมราชทัณฑ์.	สืบค้นเมื่อ 
วันที่	31	ธันวาคม	2562,	จาก	http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-12-31&report=
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒43

โดยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดเสนอแก้กฎหมายยาเสพติดท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบของส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 รวมทั้งจะน�าเสนอศาลสามารถใช้ดุลพินิจส่งจ�าเลยคดียาเสพติด 
ที่มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 5	 ปีไปบ�าบัดรักษาโดยไม่ต้องส่งตัวไปคุมขัง	 นักโทษในคดียาเสพติดที่ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟู
แล้วควรได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยใช้ก�าไลอีเอ็ม	 รวมท้ังต้องมีการสร้างอาชีพโดยควรมีเรือนจ�า 
รปูแบบใหม่ที่ให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปเพื่อให้ผู้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษเข้ามาท�างานเพื่อสร้างความช�านาญก่อนท่ีจะ
ออกไปสู่สังคม33	 ซึ่งจากการหารือกับประธานศาลฎีกา	 ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าควรใช้ก�าไลอีเอ็มเพื่อลดปัญหา
ความแออัดในเรือนจ�า	 และนักโทษยาเสพติดที่เป็นผู้เสพนั้นเป็นผู้ป่วย	 ควรจัดให้ได้รับการบ�าบัดรักษาให้เลิกใช้ยา
เสพติดและไม่กลับไปเสพอีกอย่างจริงจังแทนการคุมขังในเรือนจ�า	ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม34 

	 	 เมือ่เดอืนสงิหาคม	2562	มรีายงานปัญหาการใช้ก�าไลอเีอม็ในส่วนของกรมคมุประพฤตว่ิา	สามารถ
ถอดได้และระบบการแจ้งเตอืนไม่มปีระสิทธิภาพ	ซึง่กระทรวงยตุธิรรมได้มกีารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่าระบบ 
มีความบกพร่อง35	 อย่างไรก็ดี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ายังมีแนวทางจะน�าก�าไลอีเอ็มมาเพื่อใช้ 
ลดปัญหาความแออัดเรือนจ�า	โดยผู้ที่ถูกติดก�าไลอีเอ็มจะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบที่มีมาตรฐาน36 

 2.1.5 โทษประหารชีวิต

	 	 สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะนโยบายการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและ 
หลกัสิทธมินษุยชนของ	กสม.	เมือ่ปี	255837	กระทรวงยติุธรรมได้มีการศกึษาและจัดการรบัฟังความเห็นในประเดน็
เรือ่งการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาอย่างต่อเนือ่ง	และได้เสนอแนวทางด�าเนนิการเปลีย่นแปลงโทษประหารชวีติเป็น	
3	ระยะต่อคณะรฐัมนตรซีึง่ได้มมีตเิห็นชอบกบัแนวทางดงักล่าว	เมือ่วนัที	่26	กรกฎาคม	2559	ประกอบด้วยระยะที	่1 
การปรบัอตัราโทษความผดิบางประเภทจากทีม่โีทษประหารชวีติสถานเดยีวเป็นโทษอตัราขัน้สงูสดุประหารชวีติ	เพือ่ให้
ผูพ้พิากษาสามารถใช้ดลุพนิจิทีจ่ะลงโทษสถานอืน่ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องลงโทษประหารชีวติสถานเดยีวเท่านัน้	ระยะที	่2 
การยกเลิกโทษประหารชวีติในบางฐานความผดิ	โดยเฉพาะในความผดิทีไ่ม่เกีย่วกบัชวีติ	หรอืเป็นความผดิทีไ่ม่ส่งผล 

33 
จาก	 รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยม กรมราชทัณฑ์ แก้ปัญหานักโทษล้นคุก,	 โดย	 ข่าวอีจัน,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.ejan.co/news/5d5a91e7cdb2a
34 

จาก	“สมศกัดิ”์ เผย ปธ.ศาลฎีกาเหน็พ้อง ยธ . ใช้กำาไล EM แก้ปัญหานกัโทษล้นคุก,	โดย	ไทยรฐั,	2562.	สืบค้นจาก 
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1714926

35 
จาก	ผลสอบกำาไล EM พบมีความผิดพลาด ใช้งานมีปัญหา กระทบความเชื่อมั่น,	โดย	เนชั่นทีวี,	วันที่	27	สิงหาคม	 

2562.	สืบค้นจาก	https://www.nationtv.tv/main/content/378735848/
36 

จาก	‘สมศกัดิ’์  โวแก้ปัญหากำาไล  EM  ได้  ไม่มค่ีาโง่แน่นอน,	โดย	แนวหน้า,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.naewna.com/ 
local/441727

37 
จาก รายงานผลการพจิารณา ที ่๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรือ่ง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ

ในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน.	โดย	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	2562.	 
สืบค้นจาก	http://www.nhrc.or.th/getattachment/c8df810	a-2417-	422c-b425-bd5999659	fc4/กสม-7-รายงานผล
การพิจารณาที่-129-2558-เรื่อง-ข้อเสนอ.aspx



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand 44

ถึงความตายของผู้อื่น	 และระยะที่	 3	 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกฐานความผิด	 และกระทรวงยุติธรรมอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มดุลยพินิจให้ศาลในฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการ 
อื่นมารองรับ38

	 	 อย่างไรกด็	ีในปี	2562	ได้มกีารตรากฎหมายทีม่โีทษประหารชีวติ	2	ฉบับ	คอื	พระราชบญัญตัแิก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	27)	พ.ศ.	2562	ซึ่งมาตรา	277	ทวิ	และมาตรา	280	ก�าหนดโทษนี้ส�าหรับ 
ความผิดฐานข่มขืนและกระท�าช�าเราผู้อื่น	รวมทั้งเด็กอายุไม่ถึง	15	ปีและอายุไม่ถึง	13	ปี	แล้วเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย39	 และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551 
พ.ศ.	2562	ซึ่งมาตรา	52/1	ก�าหนดโทษจ�าคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิต	ส�าหรับการกระท�าผิดฐานการบังคับ
ใช้แรงงานแล้วเป็นเหตุให้ผู้นั้นเสียชีวิต40 

	 	 ข้อมลูจากกรมราชทณัฑ์ระบุว่า	มจี�านวนผูต้้องหาทีถ่กูพพิากษาให้ประหารชวีติในปี	2562	ทัง้หมด	
311	คน	เป็นชาย	252	คน	หญิง	59	คน41	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มีการประหารชีวิตจริงเกิดขึ้นในปีนี้

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

รัฐบาลได้ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนอย่างต่อเน่ืองผ่านกองทุนยุติธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปล่อยชัว่คราวผู้ต้องหาหรอืจ�าเลยระหว่างการด�าเนนิคด	ีและการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิตามพระราชบญัญตัิ 
ค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา	พ.ศ.	2544	รวมทัง้ได้มคีวามพยายามจดัสรร

38 
จาก	หนังสือสำานักงานกิจการยุติธรรม ที่ ยธ ๐๙๑๑/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมหารือเพื่อ 

จัดทำาแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต.
39 

จาก	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	27)	พ.ศ.	2562.
40 

จาก	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	2562.
41 

จาก	หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๐.๓/๓๓๓๕๔ เรื่อง ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.	งานเดิม.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒45

งบประมาณในการให้ความช่วยเหลอือย่างเพยีงพอ	นอกจากนี	้	ได้มกีารปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ให้การคุม้ครองนกัปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดโีดยไม่สจุรติหรอืโดยบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ	เพือ่กลัน่แกล้งหรอืโดยมุง่หวงัผลอย่างอืน่ 
ยิง่กว่าประโยชน์ทีพึ่งได้	อย่างไรกด็	ียงัมรีายงานว่ามีการฟ้องร้องชาวบ้านและบุคคลอืน่ทีด่�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชน 
ซ่ึงบางคดีศาลมีค�าพิพากษาแล้วและบางคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	 รวมทั้งมีรายงานนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่ถูกท�าร้ายซ�้าหลายครั้งโดยไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินคดีเท่าที่ควร

รัฐบาลได้มียกเลิกประกาศ	คสช.	เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาลทหารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ�ากติกา	 ICCPR	และให้มีการโอนคดีที่ยังค้างอยู่ในศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาต่อไป	อย่างไรก็ด ี
ยังมีความล่าช้าในการโอนคดีซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาในการท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้า 
โดยไม่มีเหตุอันควร	 ในปี	 2562	 รัฐบาลยังให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาเรือนจ�าแออัดอย่างจริงจัง	 โดยมีการ 
ตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวและมีการก�าหนดกรอบแนวทางที่ชัดเจน	ซึ่ง	กสม.	หวังว่า
จะมีการด�าเนินการที่น�าไปสู่การแก้ปัญหาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป	ในเรื่องโทษประหารชีวิต	พบว่า	มีการก�าหนด
โทษดังกล่าวในกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ในปี	 2562	 ซึ่งเป็นโทษส�าหรับอาชญากรรมร้ายแรงที่ท�าให้บุคคลเสียชีวิต 
ที่สอดคล้องกับข้อ	6	ของกติกา	ICCPR	และกฎหมายยังเปิดให้ศาลมีทางเลือกในการลงโทษสถานอื่นนอกเหนือจาก 
โทษประหารชวีติได้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางด�าเนนิการไปสูก่ารเปล่ียนแปลงโทษประหารชวีติของรฐับาล	อย่างไรก็ตาม 
กสม.	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

1.	 รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติท่ีเป็นอุปสรรคในการขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินของผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาและความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมของ
ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2.	 รฐับาลควรคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีด่�าเนนิกิจกรรมด้วยแนวทางสนัตวิธิจีากการถกูข่มขูค่กุคาม
หรอืท�าร้าย	รวมทัง้สอบสวนกรณทีีน่กัปกป้องสทิธมินุษยชนถูกละเมิดสทิธอิย่างจริงจัง	นอกจากน้ี	รฐัไม่ควรด�าเนนิคด ี
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา

3.	หน่วยงานภาครัฐควรทบทวนการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อประชาชน	 เมื่อถูกกล่าวหา	 หน่วยงานดังกล่าว
ควรใช้มาตรการอ่ืนเพือ่ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิทีไ่ม่ใช่การฟ้องด้วยความผดิฐานหมิน่ประมาทหรอืความผดิฐานน�าเข้าข้อมลู 
อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	และควรมีการน�ามาตรา	161/1	มาใช้ในชั้นศาลมากขึ้นเพื่อให้คดีที่มีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นการฟ้องเชิงยุทธศาสตร์สิ้นสุดโดยเร็ว42

4.	กระทรวงกลาโหมควรเร่งด�าเนินการตามค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	9/2562	โดยโอนคดีที่ยังเหลืออยู่ที่ศาล
ทหารไปยงัศาลยตุธิรรมให้เสรจ็สิน้โดยเรว็เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูถ้กูกล่าวหาทีจ่ะได้รับการพิจารณาคดโีดยไม่ชกัช้า	

5.	 รัฐบาลควรทบทวนกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรม
ร้ายแรงที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ	6	ของกติกา	ICCPR	

42 
จาก	 รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการ 

ถูกฟ้องคดี.	งานเดิม.
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2.2  การกระทำาทรมานและการบังคับสูญหาย

ภาพรวม

อนุสัญญา	 CAT	 เป็นอนุสัญญาที่มุ่งคุ้มครองบุคคลจากการถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบ 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 โดยข้อ	 1	 ของอนุสัญญาฯ	 ได้ก�าหนดนิยามของค�าว่า	 “การทรมาน”	 ที่ใช้ในอนุสัญญานี้	
และข้อ	2	ได้วางหลกัการว่าไม่มพีฤตกิารณ์พเิศษ	ภาวะสงคราม	หรอืสภาวะฉกุเฉนิสาธารณะใดทีส่ามารถยกขึน้ 
เป็นข้ออ้างส�าหรับการทรมานได้	 นอกจากนั้น	 อนุสัญญาฯ	 ได้ก�าหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการด�าเนินมาตรการ 
ที่จ�าเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรมาน	ซึ่งรวมถึงการก�าหนดให้การกระท�าทรมานตามความหมายที่ใช ้
ในอนสุญัญาฯ	เป็นความผิดและมบีทก�าหนดโทษท่ีเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าดงักล่าว	การทบทวน
กฎเกณฑ์	ค�าสั่ง	วิธีการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไต่สวน	จับกุม	คุมขังและจ�าคุกบุคคลเพื่อป้องกันการทรมาน	
การด�าเนนิการสบืสวนโดยพลนัและปราศจากความล�าเอยีงเมือ่มมีลูเหตอุนัสมเหตสุมผลทีเ่ชือ่ได้ว่ามกีารกระท�า
ทรมานเกิดขึ้น	และการประกันว่าผู้ถูกกระท�าทรมานจะได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรม	

ส่วนอนุสัญญา	 CPED	 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
โดยได้ก�าหนดหลักการห้ามการบังคับบุคคลให้สูญหายและก�าหนดหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปราม 
การบังคับบุคคลให้สูญหายในท�านองเดียวกันกับอนุสัญญา	 CAT	 นอกจากน้ี	 ยังได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การควบคุมตัวบุคคลและก�าหนดสิทธิของเหยื่อท่ีถูกบังคับให้สูญหายในการได้รู้ความจริงเกี่ยวกับรายละเอียด
และชะตากรรมของบคุคลผูถ้กูบงัคับให้สญูหาย	ประเทศไทยได้ลงนามในอนสัุญญานีเ้มือ่วนัที	่9	มกราคม	2555	 
และอยู่ระหว่างการด�าเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	28	รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย	และบัญญัติห้ามการทรมาน	ทารุณกรรม	หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม	มาตรา	
25	 วรรคสี่	 รับรองว่าบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา	CAT	มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 
ของประเทศไทยเมือ่เดือนมถินุายน	2557	ในประเดน็ต่าง	ๆ 	รวมถึงการเสนอว่า	รฐัภาคคีวรก�าหนดให้การทรมาน 
ตามค�านยิามในอนสัุญญาฯ	เป็นความผิดเฉพาะไว้ในกฎหมาย	รวมทัง้ระบวุ่า	ไม่มพีฤตกิารณ์พเิศษ	ภาวะสงคราม	
หรอืสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใดทีย่กขึน้เป็นข้ออ้างส�าหรบัการทรมาน	ให้มกีารสบืสวนการทรมานและการปฏบิตัิ
โดยมิชอบต่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าท่ีทหารและต�ารวจท้ังในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
ในพื้นที่อื่น	ๆ 	ทั่วประเทศและมีการลงโทษผู้กระท�าผิดตามความร้ายแรงของการกระท�า	ให้มีมาตรการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐและประกันว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจริง	 ให้มีการสืบสวน
เมื่อมีเหตุควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	 ให้มีการช้ีแจงข้อมูลกรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายท่ีอยู่ใน 
การติดตามตรวจสอบของคณะท�างานเรื่องการบังคับบุคคลให้สูญหายของสหประชาชาติ	 รวมทั้งให้เร่งรัด 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา	CPED

นอกจากนี้	 คณะกรรมการประจ�ากติกา	 ICCPR	 มีข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกา	 ICCPR	
ของประเทศไทยเมือ่เดอืนเมษายน	2560	ว่า	รฐัภาคีควรสบืสวนโดยพลนัและเป็นกลางกรณมีรีายงานหรอืมกีาร 
ร้องเรียนว่ามีการกระท�าทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย	 ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่ม ี
การกระท�าซ�า้อกี	และแสดงความกงัวลต่อความล่าช้าในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒47

กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2561 
ว่า	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	 ....	
ควรค�านึงถึงความสอดคล้องกับอนุสัญญา	CAT	 ควรสร้างความเข้าใจต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐถึงความส�าคัญ
ของการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	ควรมีมาตรการก�ากับตรวจสอบให ้
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงมีการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน
แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวทุกระดับ

ในปี	 2562	 มีสถานการณ์ด้านการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย	 การด�าเนินการของรัฐบาล 
และหน่วยงานของรัฐ	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ในการด�าเนินการด้านกฎหมาย	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	 24	 พฤษภาคม	 2559	 เห็นชอบร่าง 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บคุคลสญูหาย	พ.ศ.	....	เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถ
ปฏบัิตติามอนุสัญญา	CAT	ได้อย่างมปีระสทิธผิลยิง่ข้ึนและเพือ่รองรบัการเข้าเป็นภาคอีนุสญัญา	CPED	ท่ีประเทศไทย
ได้ลงนามไว้แล้ว	 และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	 แต่การพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติฯ	ได้หยุดลงเนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหมดวาระ	หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่	24	มีนาคม	
2562	 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ส่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานฯ	 ไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
เมือ่วนัที	่18	กรกฎาคม	2562	นอกจากนี	้ในเดอืนธันวาคม	2562	กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	กระทรวงยตุธิรรม 
ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชมุวิพากษ์ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว	เพือ่รบัฟังความเหน็อกีครัง้ตามกระบวนการ
ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	 พ.ศ.	2562 
และมาตรา	77	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560

ทั้งนี้	เมื่อวันที่	22	มกราคม	2562	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ	 ว่า	 ควรคงบทบัญญัติเรื่องการห้ามยกสถานการณ์ฉุกเฉิน	
สงคราม	ความไม่มั่นคงของรัฐ	หรือสถานการณ์พิเศษใดเป็นข้ออ้างในการทรมานหรือกระท�าให้บุคคลสูญหาย	และ
การห้ามส่งตวับคุคลออกนอกราชอาณาจกัรหากมเีหตคุวรเชือ่ได้ว่าบคุคลนัน้จะถกูทรมานหรอืถกูกระท�าให้สญูหาย	
หรือหลักการห้ามผลักดันกลับไปสู่อันตรายไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้	อันจะเป็นการสร้างหลักประกันทางกฎหมาย
ที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของ
ไทย	และการก�าหนดความรับผิดแก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามร่างพระราชบัญญัติฯ	มาตรา	32	อาจไม่สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายตามข้อ	 6	 ของอนุสัญญา	 CPED	 และเห็นควรตัดค�าว่า	 “โดยตรง”	 เป็น	 “ผู้บังคับบัญชาผู้ใด 
ทราบว่า	ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนจะกระท�าหรือได้กระท�า...”43

นอกจากการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายข้างต้น	 รัฐบาลยังได้มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการทรมานและ 
การบังคบับคุคลให้สูญหายโดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์กรณถีกูกระท�าทรมานและถกูบังคบัให้ 
หายสาบสูญที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมาตั้งแต่ปี	 2560	 คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 

43 
จาก	กสม. เสนอความเห็นถึงนายกรัฐมนตรี - ประธาน สนช. ต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย แนะสร้างหลักประกันทางกฎหมายท่ีชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ,	 โดย	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	 2562.	 สืบค้นจาก	 http://www.nhrc.or.th/NHRCTWork/
Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-เสนอความเห็นถึงนายกรัฐมนตรี---	ประธาน-สนช- 
ต่อรั..aspx
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ก�าหนดมาตรการป้องกัน	 การรับเรื่องราวร้องทุกข์	 การติดตามตรวจสอบกรณีต่าง	ๆ 	 และการเยียวยาผู้เสียหายจาก
การถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ	ข้อมูลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2562 
ระบวุ่า	คณะกรรมการฯ	ได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบกรณกีารกระท�าทรมานตามทีไ่ด้รบัเรือ่งร้องเรยีนแล้วเสรจ็จ�านวน	53	ราย	
ไม่ปรากฏว่า	มกีารกระท�าทรมาน	ส�าหรบักรณกีารตดิตามตรวจสอบตามบญัชรีายชือ่บคุคลหายสาบสญูของคณะท�างาน
สหประชาชาตว่ิาด้วยการหายสาบสูญโดยถกูบังคับหรอืไม่สมัครใจ	จ�านวน	86	ราย	คณะกรรมการฯ	ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
และรวบรวมข้อมูล	พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลไปยังคณะท�างานสหประชาชาติฯ	แล้วจ�านวน	11	ราย	ซึ่งไม่ปรากฏว่า	มีการ
ถูกบังคับให้หายสาบสูญ	ส�าหรับอีก	75	ราย	อยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล44

ในปี	2562	พบรายงานที่กล่าวอ้างว่าอาจมีการทรมาน	เช่น	กรณีนายมะสุกรี	สาและ	ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรง 
ที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	 2562	 ซึ่งมีองค์กรภาคประชาสังคมกล่าวอ้างว่าถูกกระท�าทรมานขณะอยู่ภายใต้ 
การควบคมุตัวของทหารจนท�าให้ประสบอุบตัเิหตลุ้มในห้องน�า้เมือ่วนัท่ี	16	มนีาคม	256245	และกรณนีายอบัดลุเลาะ 
อีซอมูซอผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงที่ถูกควบคุมตัวในหน่วยซักถามของกรมทหารพรานที่	 43	 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 
เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2562	โดยหลังเข้าค่ายได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงถูกพบว่าหมดสติในห้องน�้าในค่าย46	และเสียชีวิต 
ท่ีโรงพยาบาลในอีก	1	เดอืนถดัมา47	กรณีแรก	กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.)	ภาค	4	
ส่วนหน้าได้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและได้ชีแ้จงผลการตรวจหาสาเหตุของการลืน่ล้มจากผลการเอก็ซเรย์สมองพบว่า	เกดิจาก 
หลอดเลือดในสมองด้านซ้ายตีบเฉียบพลันท�าให้มีอาการอ่อนแรงซีกขวาและเสียการทรงตัว	 และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวตามระเบียบทุกขั้นตอน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจร่างกายของแพทย์ที่ไม่พบร่องรอย 
การฟกช�า้จากการกระแทกแต่อย่างใด48	ส่วนกรณหีลงัได้มกีารสอบสวนสาเหตกุารเสยีชวีติโดยคณะกรรมการคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนชายแดนภาคใต้ซึ่งแต่งตั้งโดยแม่ทัพภาคที่	 4	 และคณะกรรมการชุดนี้ได้แถลงสาเหตุการเสียชีวิตของ 
นายอับดุลเลาะฯ	 ว่าเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนและสมองบวมซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมถึงการแตกของ 
หลอดเลือดในสมองจากโรคหลอดเลอืดโป่งพอง	แต่แพทย์ไม่สามารถยนืยนัการวนิจิฉยัในประเดน็นีไ้ด้เนือ่งจากไม่ได้รบั
อนญุาตให้ผ่าศพพสิจูน์	ทัง้นี	้นกัวิชาการและภาคประชาชนบางคนตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัความน่าเช่ือถอืของคณะกรรมการ
ชดุน้ี	และต่อมา	ได้มกีรรมการจากภาคประชาสังคมขอลาออกจากคณะกรรมการดงักล่าว	โดยให้เหตผุลประการหนึง่ว่า
ไม่สามารถท�างานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านเวลาและการเข้าถึงข้อมูล49 

44 
จาก	 เปิดรายงาน ๘๖ บุคคลสูญหายจากการกระทำาของทหารหรือไม่,	 โดย	 เนชั่นสุดสัปดาห์,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.nationweekend.com/content/government_inside/3135
45 

จาก	 ‘ผสานวัฒนธรรม’ ร้องสอบปมผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บสาหัส ยุติบังคับใช้ กม.พิเศษจับกุมคุมขังผู้ต้องสงสัย, 
โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/03/81625

46 
จาก	ซ้อมทรมาน : คคก.คุ้มครองสิทธิฯ แถลงกรณี อับดุลเลาะ อีซอมูซอ หมดสติระหว่างถูกควบคุมตัวประเด็น 

“อุบัติเหตุ - ลื่นล้ม”,	โดย	บีบีซีไทย,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.bbc.com/thai/49175954
47 

จาก	ซ้อมทรมาน : อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่หมดสติระหว่างถูกคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธฯ เสียชีวิตแล้ว ญาติไม่รอชันสูตร,	 
โดย	บีบีซีไทย,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.bbc.com/thai/thailand-49464205

48 
จาก	กอ.รมน.ภาค ๔ เผยผลแพทย์ชี้ชัดผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงลื่นล้มในห้องนำ้าไม่ได้โดนซ้อม,	โดย	มติชนออนไลน์,	 

2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1419388
49 

จาก	ซ้อมทรมาน : ผลสอบสวนกรณี “อับดุลเลาะ” หมดสติ - เสียชีวิต สร้างความคลางแคลงใจ,	 โดย	บีบีซีไทย, 
วันที่	2562.	สืบค้นจาก	https://www.bbc.com/thai/49500002
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ในกรณขีองการบังคับให้บุคคลสูญหาย	ในปี	2562	มรีายงานว่ามกีารพบนกัเคลือ่นไหวทางการเมอืงสญูหาย
หลายราย	เช่น	นายสุรชัย	แซ่ด่าน	นักกิจกรรมทางการเมืองที่ลี้ภัยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อปี	
2557	ซึง่ภรรยานายสรุชยัฯ	สงสยัว่าจะเสยีชวีติแล้ว	เน่ืองจากเม่ือปลายปี	2561	มีรายงานว่ามีผูพ้บศพในแม่น�า้โขง	
3	ศพ	แต่ศพแรกที่พบได้ลอยหายไป	ส่วนศพที่เหลืออีก	2	ศพตรวจสอบพบว่า	เป็นผู้ติดตามนายสุรชัยฯ	ภรรยานาย
สุรชยัฯ	จงึเชือ่ว่าศพทีห่ายไปน่าจะเป็นสามขีองตน	จงึได้แจ้งความไว้ทีส่ถานตี�ารวจภธูรท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม50 
และยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม51,52	นอกจากนี้	มีรายงานข่าวว่านายสยาม	ธีรวุฒิ	นายชูชีพ	ชีวสุทธิ์	และ
นายกฤษณะ	ทัพไทย	กลุ่มนักจัดรายการวิทยุใต้ดินที่แสดงออกตามแนวทางของสหพันธรัฐไท	ถูกประเทศเวียดนาม
ส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2562	แต่หลังจากนั้นได้หายตัวไป	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
ว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว53	 อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นกรณีนักกิจกรรมชาวลาวผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชน 
และประชาธิปไตยในประเทศลาวซึ่งลี้ภัยในประเทศไทยหายตัวไปเมื่อวันที่	2	กันยายน	2562	ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การสืบสวนของสถานีต�ารวจนครบาลบึงกุ่มและยังไม่มีความคืบหน้า54 

ส�าหรับกรณีการหายตัวของนายพอละจี	 รักจงเจริญ	 หรือบิลลี่	 นักเคลื่อนไหวชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไป 
หลังถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่	 17	 เมษายน	 2557	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ)	 พบหลักฐานชิ้นส�าคัญในวันที่	 2	 กันยายน	 2562	 ซึ่งน�าไปสู่การแจ้งจับนายชัยวัฒน์	 ลิ้มลิขิตอักษร 
อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในวันที่	 11	พฤศจิกายน	256255	 และดีเอสไอได้ส่งส�านวนฟ้องให้กับ
อธิบดีอัยการส�านักงานคดีพิเศษพร้อมความเห็นสั่งฟ้องในวันที่	23	ธันวาคม	256256

ทั้งนี้	 ในปี	 2562	 กสม.	 ได้รับค�าร้องที่ต้องสงสัยว่าจ�าเลยหรือผู้ต้องหาถูกกระท�าทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
อย่างน้อย	 26	 ค�าร้อง	 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ	 กสม.	 นอกจากนี้	 ในกรณีของรายงาน 
ผลการตรวจสอบในปี	2562	ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการกระท�าทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีรฐั	กสม.	ได้มีค�าแนะน�าแก่หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง	 และหน่วยงานต่าง	ๆ 	 ได้รับทราบแล้ว	 เช่น	 ข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีเร่งรัดการจัดท�าร่างกฎหมาย 

50 
จาก	ศพอยู่ไหน “สุรชัย แซ่ด่าน” หายลึกลับ วันเดียวกับ “นายกฯ ตู่” ประชุมที่ลาว (คลิป),	โดย	ไทยรัฐออนไลน์,

2562.	สืบค้นจาก	https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1511421
51 

จาก	ป้าน้อยแจ้งความ สภ.ท่าอุเทน เชื่อศพที่หายไปคือศพ ‘สุรชัย แซ่ด่าน’,	โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก 
https://prachatai.com/journal/2019/02/81230

52 
จาก	ภรรยา “สุรชัย แซ่ด่าน” ร้อง ผบ.ตร. เร่งติดตามคดีสูญหาย,	 โดย	 ข่าวไทยพีบีเอส,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/285075
53 

จาก	กองปราบ ‘ไม่รับแจ้งความ’ เหตุ ‘ลุงสนามหลวงกับพวก’ หายไปหลังมีข่าวส่งตัวกลับไทย,	โดย	ประชาไท, 
2562.	สบืค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/05/82396

54 
จาก	หนังสือกองทะเบียนประวัติอาชญากร ที่ ทว ๐๐๓๒.๓๒๖/๓๘๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เรื่องข้อมูลการรับแจ้งคนหายราย นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ และนายอ๊อด ไขยะวงศ์ (สัญชาติลาว).
55 

จาก	‘สยาม ธรีวฒุ’ิ : ‘ผูล้ีภ้ยั’ ทีย่งัไม่ทราบชะตากรรม,	โดย	วอยซ์ทวี,ี	2562.	สบืค้นจาก	https://voicetv.co.th/ 
read/gP9AW6JSy

56 
จาก	ดีเอสไอส่งสำานวนควรฟ้อง ชัยวัฒน์ - พวก คดีบิลลี่ให้อัยการฯ ม.ค. ๖๓ รู้ฟ้องหรือไม่,	โดย	ไทยรัฐออนไลน์,

2562.	สืบค้นจาก	https://www.thairath.co.th/news/crime/1732773
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เพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญา	 CAT	 เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา	 รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงยุติธรรมให้เร่งก�าหนด
มาตรการป้องกนัการถูกกระท�าทรมานและก�าหนดมาตรฐานเรือ่งราวร้องเรยีนและตรวจสอบการกระท�าทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การทรมานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน57 

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

กสม.	 เห็นว่า	 รัฐบาล	 กระทรวงยุติธรรม	 และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความพยายามในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการทรมานตามอนสุญัญา	CAT	อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้โดยการปรบัปรงุกฎหมายโดยการเสนอร่างพระราชบญัญตัิ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 
การตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย	การให้ความร่วมมือกับ 
คณะท�างานว่าด้วยการหายสาบสญูโดยถูกบงัคับฯ	ของสหประชาชาต	ิและการสบืสวนคดีนายพอละจฯี	จนมีความคบืหน้า 
ทางคดีที่ส�าคัญ	 รวมทั้งเมื่อมีรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าอาจมีการกระท�าทรมาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจง
ข้อมูลต่อสาธารณะ	ทั้งนี้	กสม.	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	ดังนี้

1.	 รัฐควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	
พ.ศ.	....	โดยค�านงึถงึความสอดคล้องตามอนสุญัญา	CAT	เพือ่ให้มผีลบงัคบัใช้โดยเรว็	และเพือ่ให้ไทยสามารถด�าเนนิการ 
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา	CPED	ได้

2.	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู ้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับ 
ถึงความส�าคัญของป้องกันการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	 จัดการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	และมีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมาย

3.	รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรสืบสวนโดยพลันและเป็นกลางกรณีมีรายงานหรือมีการร้องเรียน
ว่ามีการกระท�าทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย	รวมทั้งให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่มีการกระท�า
ซ�้าอีกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ากติกา	ICCPR

57 
จาก	รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๗ - ๑๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย 

และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าท่ีทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว, 
โดย	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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2.3  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสื่อมวลชน

และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

ภาพรวม

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้รับการรับรองในกติกา	ICCPR 

ข้อ	19	ซึง่ก�าหนดให้บคุคลมสีทิธทิีจ่ะมีความคดิเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง	และมสีทิธใินเสรีภาพแห่งการ

แสดงออก	รวมถงึเสรภีาพทีจ่ะแสวงหา	รบั	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคดิทุกประเภท	โดยการใช้สทิธ ิ

ดังกล่าวต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย	 ดังนั้น	 จึงอาจมีการจ�ากัดสิทธินี้ได้โดยต้อง

บัญญัติไว้ในกฎหมายและเท่าที่จ�าเป็นเพื่อการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น	 และเพื่อการรักษา

ความมัน่คงของชาตหิรอืความสงบเรยีบร้อย	หรอืการสาธารณสขุ	หรอืศลีธรรมของประชาชน	ส่วนสทิธิในการ

ชมุนมุโดยสงบได้รบัการรบัรองในกตกิา	ICCPR	ข้อ	21	โดยการจ�ากดัสทิธนิีจ้ะต้องก�าหนดเป็นกฎหมายและ 

เพียงเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับสังคมประชาธิปไตย	 เพื่อประโยชน์แห่งความม่ันคงของชาติหรือความปลอดภัย 

ความสงบเรียบร้อย	 การสาธารณสุข	 หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ 

บุคคลอื่น	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มีบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพของบุคคล 

ในการแสดงความคิดเห็น	 รวมทั้งเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสนอข่าวตามจริยธรรม 

แห่งวิชาชีพ	 ดังปรากฏในมาตรา	 34	 และมาตรา	 35	 ส่วนเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธได้รบัการรบัรองไว้ในมาตรา	44	ทัง้น้ี	รฐัธรรมนูญได้บัญญตัข้ิอจ�ากดัในการใช้สทิธแิละเสรภีาพ

ดังกล่าวที่สอดคล้องกติกา	ICCPR	ดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการประจ�ากติกา	 ICCPR	 ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพิจารณารายงาน 

การปฏิบัติตามกติกาฯ	 ของไทยเมื่อเดือนเมษายน	 2560	 ว่ารัฐภาคีไม่ควรใช้การลงโทษทางอาญากับ 

ความผดิฐานหมิน่ประมาทหรือควรใช้เฉพาะกรณทีีเ่ป็นความผดิร้ายแรงเท่านัน้	ควรงดเว้นการใช้พระราชบญัญติั 

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	และกฎหมายอืน่	ๆ 	เพือ่ยบัยัง้การวพิากษ์วจิารณ์

หรอืการแสดงความเห็นต่างจากรฐับาล	ควรมกีารฝึกอบรมผูพ้พิากษา	พนกังานอยัการ	และเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้ 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าว	 นอกจากนี้	 รัฐภาคีควรประกันว่า	 การจ�ากัดเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในกติกา	 ICCPR	 อย่างเคร่งครัด	

รวมทั้งควรงดเว้นการคุมขังผู้ใช้สิทธิในการชุมนุมท่ีไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความม่ันคง 

ของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	 กสม.	 ได้มี 

ข้อเสนอแนะว่า	รัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพที่เกินสัดส่วน	และควรทบทวน

การใช้อ�านาจทางกฎหมายตามมาตรา	44	ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พทุธศกัราช	

2557	ให้เป็นไปตามกระบวนการตรากฎหมายปกติ	แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2560	มาตรา	279	จะให้อ�านาจดังกล่าวไว้

ในปี	 2562	 มีสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ 

การด�าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้อง	รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในเรือ่งเสรภีาพดงักล่าว	ดงันี้
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 2.3.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  

	 	 การแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เป็นกรณีที่บุคคลโพสตข์้อความต่าง	ๆ 	ในสื่อ
ออนไลน์	ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ได้แก่	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี	 2560	 โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 
ที่มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในปีที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การแสดงความคิดเห็นในลักษณะ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล	ได้แก่	มาตรา	14	(2)	(3)	และ	(5)	ที่ก�าหนดให้การน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเท็จที่อาจ 
ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศหรอืความปลอดภยัสาธารณะ	หรือข้อมลูใด	ๆ 	ทีเ่ป็นความผดิเกีย่วกบั 
ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรตามประมวลกฎหมายอาญา	และการเผยแพร่หรอืส่งต่อข้อมลูโดยรูว่้าเป็นข้อมลูตาม	(2) 
และ	(3)58	เป็นความผิดและมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 ในปี	 2562	 ยังคงมีกรณีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้แสดงความคิดเห็นในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์
รฐับาลทางสือ่ออนไลน์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ข้างต้นแต่ไม่มากเท่ากบัปีทีผ่่านมา	
เช่น	กรณีกรมสอบสวนคดพีเิศษแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายอนรุกัษ์	เจนตวนชิย์	นกักจิกรรมการเมอืง	จากการโพสต์ข้อความ
วพิากษ์วจิารณ์คณะรักษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต	ิ(คสช.)	เมือ่เดอืนเมษายน	256259	กรณีกองบงัคับการปราบปราม 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกุมนายศศิพัฒน์	หรือกาณฑ์	พงษ์ประภาพันธ์	นักกิจกรรม
ทางการเมือง	 จากการเผยแพร่ข้อความทางเฟซบุ๊กตามการแจ้งความของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เมื่อเดือนตุลาคม	256260 

	 	 นอกเหนือจากกรณีข้างต้น	 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้กฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการด�าเนินคดีกรณีการเผยแพร่ข่าวปลอมและการโพสต์ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงประชาชน 
หลายกรณี	เช่น	การเสนอข่าวปลอมว่ามีการปลดกรรมการการเลือกตั้ง	2	คน61	การจับผู้ที่เข้าถึงข้อมูลทางเฟซบุ๊กของ
บุคคลอื่นโดยมิชอบและส่งข้อความไปขอยืมเงินโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนโดยใช้
ข้อมูลบัตรประชาชนของบุคคลอื่น	โดยผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า	34	ล้านบาท62	และการจับกุมผู้ดูแลเพจ	 
“หลวงพีจ่สัตนิ	วดัดยูมูนี”	ซึง่ได้โพสต์ข้อความในลกัษณะสร้างความแตกแยก	สร้างความเข้าใจผดิให้กบัประชาชน	รวมถงึ 
เข้าข่ายในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง	รวมถึงมีพฤติการณ์หลอกลวงขายสินค้าประชาชน63	เป็นต้น

58 
จาก	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560.

59 
จาก	“ฟอร์ด เส้นทางสแีดง ” เข้าพบ พนง.สอบสวนดเีอสไอ รบัทราบข้อหาคดผีดิ พ.ร.บ. คอมพ์,	โดย	มตชิน	ออนไลน์,	 

2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/politics/news_1457196
60 

จาก	 เปิดแถลงใหญ่จับ “กาณฑ์” นักเคล่ือนไหว โพสต์ประวัติศาสตร์นอก คนแชร์ส่อโดน!,	 โดย	 ข่าวสด,	 2562. 
สืบค้นจาก	https://www.khaosod.co.th/politics/news_2956109

61 
จาก	แจงยิบ!! “กกต.” แจ้ง “ปอท.” เอาผิดคนทำาข้อมูลเท็จ,	 โดย	 The	 Bangkok	 Insight,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.thebangkokinsight.com/122647/
62 

จาก	จบัแฮกเฟซหลอกโอนเข้ากระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์,		โดย	คมชดัลกึ,	2562.	สบืค้นจาก	https://www.komchadluek.net/ 
news/crime/399247

63 
จาก	ปอท. จบัแอดมนิเพจดงั “หลวงพีจ่สัตนิ วดัดยูมูนี” ข้อหาหนกัผดิ พรบ.คอมพ์,	โดย	The	Bangkok	Insight,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.thebangkokinsight.com/262145/
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒53

	 	 เมื่อเดือนกันยายน	2562	กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลย	ี(ปอท.)	และกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ได้ร่วมกนัแถลงข่าวผลปฏบิตักิารท�าลายล้างข่าวปลอม 
หรือ	fake	news	ระหว่างวันที่	19	สิงหาคม	-	9	กันยายน	2562	ว่าจากการติดตามตรวจค้นพื้นที่	9	จุดทั่วประเทศ	
สามารถจับกุมผู้กระท�าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้	 9	 กรณี	 แบ่งการกระท�าผิด 
ได้เป็น	4	ประเภท	คอื	1)	กลุม่นกัเลงคย์ีบอร์ดทีโ่พสต์ข้อความสร้างกระแสเพือ่ความสนกุส่วนตวั	2)	กลุม่หวงัรายได้ 
น�าภาพดารา	 ผู ้มีชื่อเสียง	 โพสต์สร้างกระแสเพื่อหวังยอดติดตามเพื่อโฆษณา	 3)	 กลุ่มสร้างความเกลียดชัง 
โพสต์ข้อความดหูมิน่	ยยุง	ปลุกป่ัน	หรอืกลุ่ม	hate	speech	และ	4)	กลุม่หลอกลวงน�าเข้าข้อมลูเท็จ	หลอกขายสนิค้า 
ทั้งนี้	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ	ที่ร่วมในการแถลงข่าวกล่าวว่า	ปัจจุบันข่าวปลอมมีหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะ
ข่าวการเมืองแต่รวมถึงข่าวที่กระทบความมั่นคง	 ข่าวภัยพิบัติ	 หรือข่าวหลอกลวง	หากประชาชนจะโพสต์ข้อความ
แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตสามารถท�าได้แต่ไม่ควรสร้างความเกลียดชังและไม่เกิดความเสียหาย 
ต่อสังคม	แต่หากกระทบบุคคลอื่น	อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้64

	 	 อย่างไรก็ดี	 หลายฝ่ายยังมีข้อห่วงกังวลเก่ียวกับถ้อยค�าบางค�าในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2560	ทีอ่าจเป็นปัญหาเมือ่มกีารน�าไปใช้บงัคบั	เช่น	ค�าว่า	“บดิเบอืน”	
ในมาตรา	14	(1)	ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดที่อาจตีความได้อย่างกว้างขวาง	เช่นเดียวกับค�าว่า	“ความปลอดภัย
สาธารณะ”	“ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ”	และ	“โครงสร้างพืน้ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ”	ในมาตรา	
14	(2)65	และในมาตรา	20	กรณีขอให้ศาลสัง่ให้ระงบัการท�าให้แพร่หลายหรอืลบข้อมลูออกจากระบบคอมพวิเตอร์นัน้ 
มีถ้อยค�าเชื่อมโยงไปถึง	 “ศีลธรรมอันดีของประชาชน”	 ซึ่งถ้อยค�าดังกล่าวไม่ปรากฏค�านิยามหรือค�าจ�ากัดความ 
ในกฎหมายใด	 ทั้งนี้	 จึงเห็นได้ว่าถ้อยค�าท่ีมีลักษณะตีความได้กว้าง	 หรือความไม่ชัดเจนของถ้อยค�าอาจส่งผลให้ 
การบงัคบัใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์และอาจน�าไปสูก่ารตคีวามไปในทางปิดก้ันเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 
ของประชาชนจนเกินสมควร66 

 2.3.2 เสรีภาพสื่อมวลชน

	 	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	ที่	97/2557	ลงวันที่	18	กรกฎาคม	2557 
เรือ่ง	การให้ความร่วมมอืต่อการปฏบิตังิานของ	คสช.	และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ	และประกาศ	คสช. 
ที่	103/2557	ลงวันที่	21	กรกฎาคม	2557	เรื่อง	แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ	คสช.	ฉบับที่	97/2557	เป็นประกาศ
ที่วางข้อก�าหนดในการเสนอข่าวสารของผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการด้านสื่อมวลชนทุกประเภท	 รวมถึงการ 
งดเว้นน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของรัฐบาล

 

64 
จาก	ปฏิบัติการทลายล้าง ข่าวปลอม ๐๙.๐๙.๒๐๑๙,	โดย	กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี,	2562.	สืบค้นจาก	https://tcsd.go.th/ปฏิบัติการทลายล้าง/
65 

จาก	พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ๒๕๖๐: กฎหมายใหม่แต่ยังถูกใช้ปิดปากเหมือนเดิม,	โดย	ilaw,	2561.	สืบค้นจาก	
https://ilaw.or.th/node/4901

66 
จาก	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่กับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน,	โดย	กรุงเทพธุรกิจ,	2561.	สืบค้นจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646045
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	 	 ในปี	 2562	 มีกรณีที่เป็นการจ�ากัดการแสดงความคิดเห็นของสื่อตามประกาศข้างต้น	 กรณี 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์แห่งชาต	ิ(กสทช.)	มมีตเิมือ่วนัที	่12	กมุภาพนัธ์	2562	ให้พกัใช้ 
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดจิทัิลของบรษิทัวอยซ์	ทวี	ีจ�ากดั	เป็นเวลา	15	วนัเน่ืองจากเห็นว่า 
การออกอากาศในรายการ	“Tonight	Thailand”	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2561	รายการ	“Wake	Up	News”	ในช่วง 
วันท่ี	 21	 -	 29	 มกราคม	 2562	 และวันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2562	 มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิด 
ความสบัสน	ยัว่ย	ุปลกุป่ันให้เกดิความขดัแย้ง	อนัเป็นการฝ่าฝืนประกาศ	คสช.	ฉบบัที	่97/2557	และฉบบัท่ี	103/2557	
และตามมาตรา	37	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	255167 

	 	 สมาคมสือ่	3	สมาคมประกอบด้วยสมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์
แห่งประเทศไทย	และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์	ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้	กสทช.	ทบทวนค�าสั่ง	เนื่องจากเห็นว่า
มีกฎหมายปกติ	เช่น	กฎหมายหมิ่นประมาท	ที่สามารถด�าเนินการเอาผิดกับผู้ด�าเนินรายการ	หรือเฉพาะรายการนั้น	ๆ 	
ได้อยู่แล้ว	 โดยไม่จ�าเป็นต้องออกค�าสั่งปิดสถานีโทรทัศน์ท้ังช่อง	 พร้อมเรียกร้องให้ส่ือมวลชนน�าเสนอข้อมูลรอบด้าน
ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ	 โดยเฉพาะขณะนี้อยู่ในช่วงบรรยากาศท่ีประเทศไทยก�าลังเตรียมเลือกต้ัง	 ขอให้สื่อมวลชน
ระมัดระวังการน�าเสนอเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดการยั่วยุหรือความขัดแย้ง68

	 	 กรณีดังกล่าว	 บริษัทวอยซ์	 ทีวีฯ	 ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนค�าสั่งดังกล่าว	 และเมื่อวันที่ 
15	กุมภาพันธ์	2562	ศาลปกครองมีค�าสั่งทุเลาการบังคับค�าสั่งของ	กสทช.	เป็นการชั่วคราว	ต่อมา	ศาลปกครองกลาง
ได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2562	ให้เพิกถอนมติของ	กสทช.	โดยให้เหตุผลว่าการแสดงความคิดเห็นของ 
ผูด้�าเนนิรายการเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและบคุคลสาธารณะตามสทิธิเสรภีาพของสือ่มวลชน	แม้ว่าจะมีการแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตามที่	 กสทช.	 กล่าวอ้าง	 แต่การกระท�าดังกล่าวยังไม่ได้เป็นการ 
น�าเสนอถึงขนาดเป็นการส่อให้เกิดความสบัสน	ยัว่ย	ุปลกุป่ันให้เกดิความขดัแย้งหรอืสร้างให้เกดิความแตกแยก	ส่วนการ
ด�าเนนิรายการดงักล่าวจะมปัีญหาด้านจรยิธรรมหรอืไม่นัน้	ย่อมเป็นหน้าทีข่ององค์กรสภาวชิาชีพด�าเนนิการตรวจสอบ69 

	 	 ต่อมา	เมือ่วันที	่9	กรกฎาคม	2562	หวัหน้า	คสช.	ได้มคี�าสัง่ที	่9/2562	เรือ่ง	การยกเลกิประกาศ	คสช. 
ค�าสั่ง	คสช.	และค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	บางฉบับที่หมดความจ�าเป็น	รวมถึงให้ยกเลิกประกาศ	คสช.	ที่	97/2557	และ
ประกาศ	คสช.	ที่	103	/2557	แล้ว	อย่างไรก็ดี	ในเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน	ภาคประชาสังคมยังคงมีข้อห่วงกังวล
กรณคี�าจ�ากดัความตามบทบญัญติัมาตรา	37	แห่งพระราชบัญญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ	ท่ีมีขอบเขตเนือ้หา 
กว้างขวาง	เช่น	ความม่ันคงของรฐั	รวมถงึหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรมีแนวปฏบัิตเิพือ่ก�าหนดขอบเขตท่ีชัดเจนของลกัษณะ 

67 
จาก	รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่  

๓/๒๕๖๒,	โดย	ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ,	2562.	สบืค้นจาก 
https://www.nbtc.go.th/Information/cabinet/aspx

68 
จาก	๓ สมาคมสื่อขอ “กสทช.” ทบทวนคำาสั่งปิด “วอยซ์”,	 โดย	 ส�านักข่าวไทยพีบีเอส,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/277713
69 

จาก	‘วอยซ์ทวีี’ เฮ! ชนะคดฟ้ีอง กสทช . สัง่จอดำา ๑๕ วนั,	โดย	กรงุเทพธรุกิจ,	2562	.	สบืค้นจาก	https://www.bangkok 
biznews.com/news/detail/828215
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒55

เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง	หรือยั่วยุปลุกปั่น	 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	นอกจากนี้	หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมก�ากับดูแลส่ือควรบังคับใช้มาตรการตามบทบัญญัติมาตรา	 37	 แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ	โดยค�านึงถึงหลักความได้สัดส่วน70 

 2.3.3 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

	 	 เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2562	หัวหน้า	คสช.	ได้มีค�าสั่งที่	22/2561	เรื่องการให้ประชาชนและ
พรรคการเมอืงด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืง	ซึง่เป็นการยกเลกิค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	หลายฉบบั	รวมถงึการยกเลกิความผดิ
ฐานมัว่สมุหรอืชมุนมุทางการเมอืง	ณ	ทีใ่ด	ๆ 	ทีม่จี�านวนตัง้แต่	5	คนขึน้ไปตามข้อ	12	ของค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่3/255871 
ท�าให้ประชาชนและพรรคการเมอืงสามารถด�าเนนิกจิกรรมทางการเมืองได้ตัง้แต่วันท่ี	11	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป 
การชุมนุมสาธารณะของประชาชนจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	2558	

	 	 ในช่วงเดอืนมกราคม	2562	ได้มกีารรวมตวัของประชาชนเพ่ือเรยีกร้องให้มกีารจดัการเลอืกตัง้
ในหลายพื้นที่	ส่วนใหญ่เป็นการชุมนุมของ	“กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”	ที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	การชุมนุมที่
บรเิวณสกายวอล์ก	อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู	ิเมือ่วนัที	่6	มกราคม	256272	การชมุนมุทีส่กายวอล์ก	สีแ่ยกราชประสงค์	
เมื่อวันที่	8	มกราคม	2562	ซึ่งเป็นการจัดพร้อม	ๆ 	กับการชุมนุมในอีก	5	จังหวัด	ได้แก่	อยุธยา	ระยอง	นครปฐม	
ราชบุรี	และนครศรีธรรมราช73	การชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่	13	มกราคม	2562	เพื่อคัดค้าน
การเลื่อนวันเลือกตั้งจากที่ก�าหนดไว้เดิมในวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 256274	 และการชุมนุมท่ีหน้าหอประชุมใหญ่ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	เมือ่วนัที	่19	มกราคม	2562	เพือ่เรยีกร้องให้มกีารประกาศพระราชกฤษฎกีา
การเลือกตั้งภายใน	24	มกราคม	256275	ซึ่งในวันเดียวกันนั้นมีการชุมนุมของ	“กลุ่มสามัคคีก่อนการเลือกตั้ง” 

70 
จาก	ปัญหาการควบคุมกำากับเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีตามมาตรา ๓๗ 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 
โดย	 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 2558.	 สืบค้นจาก	 http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/
TU_2015_5501032105_4080_3308.pdf

71 
ค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่3/2558	ข้อ	12	วรรคหนึง่	ระบวุ่า	ผู้ใดมัว่สุม	หรอืชมุนมุทางการเมอืง	ณ	ทีใ่ด	ๆ 	ทีม่จี�านวน 

ตัง้แต่ห้าคนขึน้ไป	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกินหนึง่หมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	เว้นแต่เป็นการชุมนมุทีไ่ด้รับ 
อนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย.

72 
จาก	ตามนัด! ต้านเลื่อนเลือกตั้ง แน่นสกายวอล์กเสาวรีย์ชัยฯ นัดหน้าพบกันราชประสงค์!,	โดย	ข่าวสด,	2562.

สืบค้นจาก	https://www.khaosod.co.th/politics/news_2051945
73 

จาก	เลือกตั้ง ๒๕๖๒ : กลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุมนุม ๖ จ. พร้อมกัน ยำ้าจุดยืนต้องเลือกตั้ง ๒๔ ก.พ.,	โดย	ส�านักข่าว 
บีบีซี,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.bbc.com/thai/thailand-46773222

74 
จาก	กลุม่คนอยากเลอืกตัง้ ขู ่๑๙ ม.ค. ยกระดบัชมุนมุ,	โดย	คมชดัลึก,	2562	.	สืบค้นจาก	https://www.komcha 

dluek.net/news/politic/358758
75 

จาก	“คนอยากเลอืกตัง้” เรยีกร้องประกาศวันเลือกตัง้ก่อน ๒๔ ม.ค.,	โดย	ส�านกัข่าวไทยพบีเีอส,	2562.	สบืค้นจาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/277120
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บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 ผู้ร่วมชุมนุมท�ากิจกรรมชูป้ายข้อความ	 “หมดเวลาก่อความวุ่นวาย	 อยากเลือกต้ัง 
หยดุวุน่วายคอืทางออก”	พร้อมทัง้อ่านแถลงการณ์ขอให้ทกุฝ่ายยตุกิารชมุนมุเพ่ือหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกต้ัง	ร่วมแรงใจจัดงานพระราชพธีิบรมราชาภเิษกให้ยิง่ใหญ่สมพระเกยีรต	ิรวมทัง้ขอให้ทกุฝ่ายมคีวามสามคัคี 
ก่อนการเลือกตั้งและคอยตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม76	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	 23	
มกราคม		2562	ได้มกีารประกาศพระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป	พ.ศ.	2562 
กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง	 จึงประกาศยุติการนัดหมายการชุมนุมใหญ่ในวันที่	 26	มกราคม	2562	 เนื่องจากข้อเรียกร้อง 
ของประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งได้บรรลุเป้าหมาย	 โดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 (กกต.)	 มีมติให้วันที ่
24	มีนาคม	2562	เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	

	 	 หลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไป	 มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดกิจกรรม	 เพื่อเชิญชวนประชาชน 
ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้มีการถอดถอนกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่โปร่งใสในวันที ่
31	 มีนาคม	 2562	 จ�านวน	 2	 จุด	 คือที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 และบริเวณสี่แยกราชประสงค์	 โดยในระหว่าง 
การจัดกิจกรรมมีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจคอยดูแลความเรียบร้อย	 แต่มีรายงานว่าในการจัดกิจกรรมที่สี่แยกราชประสงค ์
เจ้าหน้าที่ได้ยึดเครื่องขยายเสียง	 เนื่องจากผู้จัดกิจกรรมไม่ได้ขออนุญาตไว้ก่อน	 อย่างไรก็ดี	 การจัดกิจกรรมยังด�าเนิน 
ต่อไปได้จนเสร็จสิ้น	และผู้จัดกิจกรรมได้เสียค่าปรับ	200	บาทกรณีใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต77

	 	 สบืเนือ่งจากคณะกรรมการการเลอืกต้ังมมีตเิมือ่วันที	่11	ธนัวาคม	2562	ส่งค�าร้องให้ศาลรฐัธรรมนูญ 
สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่	กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน	191	ล้านบาทจากนายธนาธร	จึงรุ่งเรืองกิจ	หัวหน้าพรรค	ท�าให้
เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	2562	พรรคอนาคตใหม่น�าโดยนายธนาธร	 จึงรุ่งเรืองกิจ	 จัดชุมนุมระยะสั้นหรือแฟลชม็อบ 
(flash	mob)	 เพื่อแสดงพลังที่สกายวอล์ก	 หน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ	 เป็นเวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมง	 ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ได้มีการชุมนุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 ขอนแก่น	 และจังหวัดอื่น	ๆ 	 ในภาคเหนือและภาคอีสานเช่นเดียวกัน78	 ต่อมา	 
มรีายงานว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจเตรยีมออกหมายเรยีกนายธนาธรฯ	พร้อมกบัสมาชกิพรรคอนาคตใหม่อกี	3	คนเข้ารบัทราบ 
ข้อกล่าวหาว่าจดัการชมุนมุโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบญัญตัชุิมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	2558	รวมถึงการจดัชุมนุมสาธารณะ
โดยไม่แจ้งต่อผู้รับแจ้ง79 

	 	 แม้ว่ารฐับาลจะได้ยกเลิกมาตรการจ�ากัดเสรภีาพในการชมุนุมทางการเมอืงตามค�าสัง่ของหวัหน้า	คสช. 
เม่ือปลายปี	2561	แล้ว	แต่ยงัมปีระชาชนและองค์กรภาคประชาสงัคมบางส่วนมข้ีอห่วงกงัวลเกีย่วกับตัวบทกฎหมายของ 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	2558	การตีความกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่	และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

76 
จาก	กลุม่สามคัคก่ีอนเลอืกตัง้ พรึบ่อนสุาวรย์ี ปชต. บบีคนอยากเลอืกตัง้ หยดุชมุนมุ!,	โดย	ข่าวสด,	2562.	สบืค้นจาก 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2108744
77 

จาก	ประมวลภาพชุมนุม ‘อนุสาวรีย์ชัยฯ - แยกราชประสงค์’ ล่าชื่อถอดถอน กกต. ร้องเปิดเผยคะแนนทุกหน่วย, 
โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/03/81812

78 
จาก	“ธนาธร” นัดชุมนุมคนรุ่นใหม่ ๑ ชั่วโมง ต้านมติยุบพรรคอนาคตใหม่,	 โดย	 โพสต์ทูเดย์,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.posttoday.com/politic/news/609075
79 

จาก	ออกหมายเรียก “ธนาธร - ไพรัฏฐโชติก์” รับทราบข้อหาจัดแฟลชม็อบ ๒๗ ธ.ค.,	โดย	เวิร์คพอยต์นิวส์,	2562. 
สืบค้นจาก	https://workpointnews.com/2019/12/22/flashmob-thanathorn/
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒57

ในการออกค�าสั่งก�าหนดเงื่อนไขการชุมนุม	 เช่น	การตีความเรื่องการชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการ
สถานท่ีสาธารณะโดยมีแนวโน้มที่เป็นอุปสรรคต่อการชุมนุมและสร้างภาระให้แก่ผู้ชุมนุม	 เนื่องจากหากผู้ชุมนุม 
ไม่เห็นด้วยต้องยื่นอุทธรณ์	 โดยในระหว่างอุทธรณ์กฎหมายก�าหนดให้ต้องยุติการชุมนุมไว้ก่อน	 ถ้าหากผู้ชุมนุม 
ไม่ยติุการชมุนุมกจ็ะส่งผลให้การชมุนมุนัน้กลายเป็นการชุมนมุทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย	และท�าให้ผูช้มุนมุเป็นผูก้ระท�า
ความผิดทางอาญาแม้ว่าเป็นการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุซึง่ได้รบัการรบัรองและคุม้ครองตามรฐัธรรมนญู	
อีกทั้ง	 กรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้อ�านาจในการส่ังก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ชุมนุม	 เน้ือหา	 รูปแบบวิธีการ	 ตลอดจน 
สือ่อปุกรณ์ทีใ่ช้ประกอบการชมุนมุ	ซึง่อาจเป็นการกระท�าเกนิกว่าอ�านาจตามกฎหมายและละเมิดต่อเสรภีาพการชมุนมุ80 

	 	 นอกจากการชุมนุมทางการเมืองแล้ว	 ในปี	 2562	 ยังมีการชุมนุมเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนในเรือ่งต่าง	ๆ 	โดยวนัที	่6	ตลุาคม	2562	กลุม่สมชัชาคนจนได้รวมตวัชมุนมุทีร่มิคลองผดงุกรงุเกษม	
ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังมานานและผลกระ
ทบจากนโยบายรัฐบาลรวม	35	กรณีใน	5	ประเด็นหลัก	คือ	1)	ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน	ฝาย	และอ่างเก็บน�้า 
2)	ปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์	ที่ราชพัสดุ	พื้นที่ป่าไม้	เขตป่าสงวนแห่งชาติ	และที่ดินของรัฐประเภทอื่น	ๆ  
3)	ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ	4)	ปัญหาด้านแรงงาน	และ	5)	ปัญหาด้านการเกษตร	ราคาพืชผลผลิต
ตกต�่า81	 โดยการชุมนุมดังกล่าวยืดเยื้อและใช้เวลาถึง	 18	 วัน	 จนกระทั่งวันที่	 23	 ตุลาคม	 2562	 นายเทวัญ	 
ลปิตพลัลภ	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีซึง่ได้รบัมอบหมายจาก	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ี
ให้ท�าหน้าทีเ่จรจาแกไ้ขปัญหาของกลุ่มผู้ชมุนุมสมัชชาคนจน	พร้อมด้วยนายสุภรณ	์อัตถาวงศ์	ผูช้่วยรัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรฐัมนตร	ีได้เดนิทางมาพบและเจรจากบัผูชุ้มนุมฯ	โดยได้ข้อสรปุว่ารฐับาลรบัทราบปัญหาข้อร้องเรยีนและ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาคนจน	 และได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน	 ซึ่งมีการก�าหนดกรอบเวลา 
ในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบาย	 โดยจะได้น�าผลการจัดท�าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป82 

	 	 ในคราวที่	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโรงอบ 
เมลด็พนัธุข้์าวกลุม่วสิาหกจิชมุชนบ้านอุม่แสง	อ�าเภอราษไีศล	จงัหวดัศรสีะเกษ	เมือ่วนัที	่7	พฤศจกิายน	2562	กลุม่สมัชชา 
คนจนหลายร้อยคนได้เดินทางมาที่อ�าเภอราษีไศลเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี	 ขอให้สั่งการแก้ไขปัญหากรณ ี
เขือ่นหวันาและเขือ่นราษไีศล	 รวมถงึทวงถามค�าสญัญาตามทีร่ฐับาลได้ตกลงกับสมชัชาคนจนไว้เมือ่วนัที	่ 23	ตลุาคม 
2562		และเรยีกร้องให้รฐับาลมคีวามจรงิใจในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลอืคนจน	โดยนายประทปี	กรีตเิรขา	รองเลขาธกิาร 
นายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง	ได้มาพบกบักลุม่สมชัชาคนจนเพือ่รบัทราบปัญหาและข้อเรยีกร้องต่าง	ๆ 83	อย่างไรกด็ ี
ต่อมา	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้สัง่ก�าชบัให้เรือ่งการลดความเดือดร้อนและแก้ปัญหาความยากจน 

80 
จาก	คูม่อืประชาชนว่าด้วย การใช้เสรภีาพในการชุมนมุ,	โดย	ilaw,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.ilaw.or.th/ 

node/5291
81 

จาก สรปุปม “สมชัชาคนจน” ผูเ้ฒ่ากดัฟันสู ้ทกุข์หนกั จากบ้านมาชมุนมุ พ้อไม่เหน็หวัคนจน,	โดย	ไทยรฐั	,2562. 
สืบค้นจาก	https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1688106

82 
จาก สมัชชาคนจน เฮ! รัฐบาลรับข้อเรียกร้อง ยุติชุมนุมกลับบ้าน หลังปักหลักนาน ๑๘ วัน,	โดย	ข่าวสด,	2562.

สืบค้นจาก	https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2997057
83 

จาก รองเลขาธกิารนายกฯ เคลยีร์มอ็บสมชัชาฯ แกนนำามอ็บวอนรฐับาลจรงิใจ,	โดย	บ้านเมอืง,	2562.	สืบค้นจาก 
https://www.banmuang.co.th/news/region/169247
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ให้กับประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วน	 โดยวันที่	 15	พฤศจิกายน	2562	 ได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 334/2562	
เรื่อง	การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน	 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี	 (พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	 
เป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีรวม	11	กระทรวงพร้อมตัวแทนสมัชชาคนจนร่วมเป็นกรรมการด้วย84 

	 	 อนึ่ง	 กรณีปัญหาที่ดินท�ากินท่ีกลุ่มสมัชชาคนจนเรียกร้องให้รัฐแก้ไขนั้น	 กสม.	 ได้เคยศึกษาเร่ือง 
ดังกล่าวเน่ืองจากเป็นประเด็นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจ�านวนมาก	 และจัดท�าความเห็นไปยังรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะฯ	ที่	1/256085	และข้อเสนอแนะที่	4/256186	แล้ว	

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ  

ในภาพรวม	บรรยากาศในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชมุนมุโดยสงบดขีึน้กว่าปีก่อนสบืเนือ่ง 
จากการยกเลิกมาตรการจ�ากัดเสรีภาพที่เริ่มมาต้ังแต่ปลายปี	 2561	 ตามค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.	 ที่	 22/2561 
เมื่อวันที่	 11	 ธันวาคม	 2561	 เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อนที่จะมี
การเลือกตั้งทั่วไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การยกเลิกการห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่	5	คนขึ้นไป	สถานการณ์โดยทั่วไป 

84 
จาก	 ‘บ๊ิกป้อม’ น่ังหัวโต๊ะถกแก้ ‘สมัชชาคนจน’ ยำ้าช่วยคนจนต่อเนื่อง,	 โดย	 มติชนออนไลน์,	 2563.	 สืบค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1873324
85 

ข้อเสนอแนะที่	 1/2560	 กรณีแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายพื้นที่อนุรักษ์และที่ดินที่ประชาชน 
ถือครองทับซ้อนกัน	 และกล่าวอ้างว่ามีการจับกุมด�าเนินคดีและการขับไล่ราษฎรโดยไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้น	 กสม. 
ได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ	.ศ.	2507	เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิน�าพยานหลักฐานพิสูจน์ว่า	ได้ถือครอง 
พื้นที่ก่อนก�าหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ์และมิได้บุกรุกพื้นที่	 และการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2504	 และ 
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า	พ	.ศ.	2535	ให้มบีทบญัญัตทิีส่ามารถน�าหลักฐานมาพสิจูน์การถอืครองพืน้ทีไ่ด้เช่นเดยีวกนั	
รวมถึงเสนอแนะให้ภาครัฐพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนไล่รื้อและด�าเนินคดีอาญา.

86 
ข้อเสนอแนะท่ี	 4/2561	 กรณีปัญหาการออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง	 (นสล.)	 ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากิน 

ของประชาชน	ซึง่	กสม.	ได้มข้ีอเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส�าคัญกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีท่ัง้ในกระบวนการ 
ส�ารวจแนวเขต	 การดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์	 รวมถึงกรณีพิพาทกับประชาชนควรด�าเนินการตามมาตรการทางปกครอง 
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ.

ที่มา:	timemoon.org
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒59

ในปี	2562	พบว่าประชาชนสามารถใช้เสรภีาพในการชุมนมุโดยสงบและในการแสดงความคดิเห็นในการชุมนมุได้โดย
ไม่ถูกแทรกแซงหรอืปิดกัน้จากรฐัหากการจัดชุมนมุเป็นไปตามกฎหมาย	ดงัเหน็ได้จากการชมุนมุและการจดักจิกรรม
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งในวันที่	24	มีนาคม	2562	รวมทั้งการชุมนุมของประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหา

ในปี	 2562	 รัฐบาลยังได้มีการทบทวนและยกเลิกประกาศและค�าสั่งของ	 คสช.	 และหัวหน้า	 คสช. 
ที่หมดความจ�าเป็นและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.	 ที่	 9/2562 
เมือ่วนัท่ี	9	กรกฎาคม	2562	ซึง่รวมถงึการยกเลกิประกาศ	คสช.	ที	่97/2557	และประกาศ	คสช.	ที	่103/2557 
ทีว่างข้อก�าหนดในการเสนอข่าวสารของผูป้ระกอบกจิการและผูใ้ห้บรกิารสือ่	รวมถึงการงดเว้นน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล	 การทบทวนประกาศและค�าสั่งต่าง	ๆ 	 ของ	 คสช.	 ดังกล่าวเป็นไปตาม 
ข้อเสนอแนะของ	กสม.	ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2561	และ 
การยกเลิกค�าสั่งที่จ�ากัดเสรีภาพของส่ือในการเสนอข่าวช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็น 
มากขึ้น	 แม้ว่าก่อนการยกเลิกประกาศ	2	 ฉบับข้างต้น	 จะมีการจ�ากัดการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อในกรณีที	่
กสทช.	มีค�าสั่งให้บริษัท	วอยซ์	ทีวี	จ�ากัด	ระงับการออกอากาศเป็นเวลา	15	วัน	นับแต่วันที่	13	กุมภาพันธ์	2562	
แต่กรณดีงักล่าว	ศาลปกครองได้มคี�าส่ังทเุลาการบงัคบัค�าสัง่ของ	กสทช.	เป็นการชัว่คราว	และต่อมาได้มคี�าพพิากษา
ให้เพิกถอนค�าสั่งของ	 กสทช.	 ทั้งนี้	 ค�าพิพากษาของศาลปกครองในกรณีดังกล่าวเป็นการวางบรรทัดฐานขอบเขต 
และเนื้อหาของข่าวสารที่สื่อสามารถน�าเสนอได้ตามกฎหมาย

ส�าหรับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ข้อมูลบนสื่อออนไลน์
นั้น	ในปี	2562	พบว่า	มีการด�าเนินคดีกับการแสดงความเห็นของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตามพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระท�าผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2560	ไม่มากเม่ือเทยีบกบัปี	2561	
การจับกุมด�าเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกรณีการโพสต์ข้อความเท็จและการหลอกลวงประชาชน 
ในรูปแบบต่าง	ๆ 	รวมถึงการหลอกขายสินค้า	ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	

อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบจะกลับมาอยู่ภายใต้ 
กฎหมายปกติแล้ว	 แต่องค์กรภาคประชาสังคมยังคงมีข้อห่วงกังวลบางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของถ้อยค�าบางค�าในกฎหมายที่อาจน�าไปสู่การตีความและการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าทีไ่ปในทางทีปิ่ดก้ันการใช้เสรภีาพของประชาชนเกนิสมควร	ในการน้ี	กสม.	จึงมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม	ดงันี้

1.	รฐับาลควรหลกีเลีย่งการกระท�าทีเ่ป็นการปิดกัน้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการชมุนมุโดยสงบ	
ซึ่งเป็นช่องทางที่ท�าให้รัฐบาลได้รับทราบความเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินนโยบายต่าง	ๆ 	 และผลกระทบต่อ
ประชาชนเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม	ทั้งนี	้ การจ�ากัดการใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวควรท�าเท่าที่จ�าเป็นและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในกติกา	ICCPR	อย่างเคร่งครัด	

2.	 รัฐบาลควรลดข้อห่วงกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เป็นการจ�ากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบอันเกิดจากการตีความและ 
การใช้ดุลพนิิจของเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคับใช้กฎหมาย	เช่น	พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์	
พ.ศ.	2550	 ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	2560	พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	
พ.ศ.	2551	 และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.	2558	 โดยอาจพิจารณาจัดท�าแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
แก่ผู้บังคบัใช้กฎหมาย	หรอืปรบัปรงุแนวปฏบิติัทีม่อียูแ่ล้วให้ชดัเจนยิง่ขึน้	เพือ่ลดการใช้ดลุพนิจิและเพือ่ให้การบงัคบั
ใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒61

สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติกา	ICESCR	ที่ประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีเมื่อวันที่	5	กันยายน	2542	สิทธิส�าคัญตามกติกาฯ	ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ได้ติดตาม 
และท�าการประเมนิในบทนี	้ได้แก่	สทิธทิีเ่กีย่วกบัการท�างานและความคุม้ครองทางสงัคม	สทิธด้ิานสขุภาพ	และสทิธ ิ
ด้านการศกึษา	สทิธใินกตกิาดงักล่าวเป็นสทิธเิชิงบวก	(positive	rights)	ทีร่ฐัภาคีมีพนัธกรณต้ีองด�าเนนิมาตรการต่าง	ๆ  
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับสิทธิแท้จริงที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละประเทศและพึงด�าเนินการให้เกิด 
ความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามล�าดับ	 (progressive	 realization	 of	 rights)	 การประเมินสถานการณ์ 
สิทธิด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมได้พิจารณาจากข้อมูลการเข้าถึงสิทธิแต่ละด้านของประชาชน	ปัญหา
อุปสรรคที่พบ	 มาตรการของรัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเม่ือเกิดการละเมิดนั้น 
ทั้งมาตรการทางกฎหมาย	 ทางบริหาร	 ทางสังคม	 หรือมาตรการอ่ืน	ๆ 	 ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของมาตรการดังกล่าว 
ต่อการเข้าถึงและการใช้สิทธิของประชาชน

3.1  สิทธิที่เกี่ยวกับการทำางานและความคุ้มครองทางสังคม

ภาพรวม

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สิทธิในการมีงานท�าได้รับการรับรองไว้ในกติกา	ICESCR	ข้อ	6	ข้อ	7	และข้อ	8	ว่าด้วยสิทธิในโอกาส 
ที่จะหาเลี้ยงชีพในงานที่ตนเลือกหรือรับอย่างเสรี	 สิทธิที่จะมีสภาพการท�างานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ 
โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนขั้นต�่าที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน	 ความเป็นอยู่ที่ 
เหมาะสมส�าหรับตนเองและครอบครัว	 สภาพการท�างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	 การมีโอกาส 
ความก้าวหน้าในการท�างาน	 การได้รับการพักผ่อน	 การก่อตั้งหรือเข้าร่วมในสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก 
ส่วนสทิธใินความมัน่คงทางสงัคมได้รบัการรบัรองในกตกิาดงักล่าวในข้อ	9	และข้อ	11	ว่าด้วยการมีสวัสดกิาร
สังคม	 การประกันสังคม	 การมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอส�าหรับตนเองและครอบครัว	 (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย)

สิทธิตามกติกา	ICESCR	ข้างต้นได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2560	โดยสิทธิที่เกี่ยวกับการท�างานปรากฏในมาตรา	40	ว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	มาตรา	73 
ว่าด้วยการมีมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือการประกอบเกษตรกรรม	 มาตรา	 74	 ว่าด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนมคีวามสามารถในการท�างาน	การคุม้ครองผูใ้ช้แรงงาน	การจัดให้มีระบบแรงงานสมัพนัธ์	มาตรา	75 
ว่าด้วยการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิของประชาชนและประเทศ	และในมาตรา	257	ฉ. 
ที่ก�าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและการสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการท�างานและการประกอบอาชีพของประชาชน	 ส่วนสิทธิ 
ในความมั่นคงทางสังคมได้รับการรับรองไว้ในมาตรา	71	การจัดที่อยู่อาศัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ครอบครัว	
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เมื่อเดือนมิถุนายน	2558	รัฐบาลไทยได้เสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา	ICESCR	และคณะกรรมการประจ�า 
กติกาฯ	 ได้มีข้อสังเกตต่อรายงานของประเทศไทยว่า	 รัฐภาคีพึงด�าเนินมาตรการเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานในระบบ 
ลดการบังคับใช้แรงงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคประมง	 ประกันว่าคนงานจะได้รับค่าจ้างขั้นต�่าที่เพียงพอ 
ต่อการด�ารงชพีของตนและครอบครวั	ประกนัสทิธิของแรงงานในการก่อตัง้หรอืเข้าร่วมเป็นสมาชกิสหภาพ	ใช้ความพยายาม 
เพือ่แก้ปัญหาขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศัย	ให้ความคุ้มครองแก่ผูอ้าศยัในพืน้ทีไ่ม่เป็นทางการ	(informal	settlement)	จากการ
ถูกไล่รื้อ	และประกันว่าบุคคลดังกล่าวจะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน	เช่น	น�้าอุปโภคบริโภคและระบบสุขอนามัย87 

จากการติดตามข้อมูลในปี	 2562	 พบสถานการณ์สิทธิท่ีเกี่ยวกับการท�างานและความคุ้มครองทางสังคม 
การด�าเนินการของรัฐ	และปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิดังกล่าว	ดังนี้	

 3.1.1 การส่งเสริมการมีงานทำา

	 	 ประเทศไทยมีประชากรวัยท�างานจ�านวน	 38.43	 ล้านคน88	 เป็นผู้มีงานท�า	 37.69	 ล้านคน 
โดยมกีารประกอบอาชพีอยูใ่น	3	ภาคใหญ่	ๆ 	คอื	ภาคการเกษตร	ภาคการผลติ	และการประกอบอาชพีอสิระ	โดยมผีูท้�างาน 
ในภาคการเกษตร	11.74	ล้านคน	ภาคการผลิต	6.28	ล้านคน	และผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงการประกอบธุรกิจ
และการค้าประมาณ	20.88	ล้านคน89 

	 	 กระทรวงแรงงานได้จัดท�าแผนแม่บทด้านแรงงาน	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแรงงาน
ที่มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	โดยยุทธศาสตร์ที่	1	และ	2	เน้นการเพิ่มศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการ 
และการคุ้มครองแรงงานและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการท�างานตามล�าดับ90	 ส่วนแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงแรงงานประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 เน้นการส่งเสริมการมีงานท�าซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
นักเรียน	นักศึกษา	ผู้พ้นโทษ	ผู้สูงอายุ	ผ่านการแนะแนวอาชีพ	การจัดหางาน	การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือแรงงาน	 และโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก�าลังแรงงาน	 โดยก�าหนด 

87 
Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights,	19	June	2015,	Concluding	observations	on 

the	combined	initial	and	second	periodic	reports	of	Thailand,	Page	6 - 8.
88 

จาก	สถิตด้ิานสงัคม ตาราง สถานการณ์แรงงาน การมงีานทำาและการว่างงานทัว่ราชอาณาจกัร รายปี  (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๑), 
โดย	ส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2562.	สืบค้นจาก	social.nesdb.go.th

89 
จาก	สถิติด้านสังคม ตารางสัดส่วนคนจนและจำานวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำาแนกตาม

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๐,	โดย	ส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2562.	
สืบค้นจาก	social.nesdb.go.th

90 
จาก	แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔),	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 

เพือ่สร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยัง่ยนื ยทุธศาสตร์ที ่๒ : การคุม้ครองและเสรมิสร้างความมัน่คง หลกัประกนั
ในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ด,ี	โดย	กระทรวงแรงงาน,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCEN-
TER11/DRAWER058/GENERAL/DATA0000/00000308.PDF
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒63

กลุ่มเป้าหมายที่จะด�าเนินการไว้	 8,570,722	 คน	 ส่วนแรงงานนอกระบบ	 กระทรวงแรงงานมีแนวทางส่งเสริม	 
พัฒนาอาชีพและรายได้แรงงานนอกระบบ	 รวมท้ังคุ ้มครองและสร้างหลักประกันสังคมแก่แรงงานกลุ ่มนี ้
โดยตั้งเป้าหมายด�าเนินการจ�านวน	1,066,600	คน91 

	 	 อย่างไรก็ดี	ในช่วงปลายปี	2562	มีรายงานข่าวการเลิกจ้างแรงงานจ�านวนมากเนื่องจากโรงงาน 
ปิดกจิการหรอืลดการผลติ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	และอตุสาหกรรมยานยนต์92	ทัง้นี	้อธบิด ี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้ข้อมูลว่า	ในปีงบประมาณ	2561	มีสถานประกอบการเลิกจ้าง	607	แห่ง 
ลูกจ้างได้รับผลกระทบและมายื่นหนังสือร้องเรียน	 5,619	 คน	 ส่วนปีงบประมาณ	2562	 มีสถานประกอบการ 
เลิกกิจการ	1,017	แห่ง	ลูกจ้างได้รับผลกระทบ	7,703	คน	เมื่อเทียบแล้วพบว่าปี	2562	มีสถานประกอบการ
ได้รับผลกระทบเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 67.55	 ลูกจ้างได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นร้อยละ	 37.09	 อย่างไรก็ดี	 ตัวเลข 
ดังกล่าวไม่ใช่ตัวเลขสถานประกอบการปิดกิจการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบท้ังหมด	 แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มี
ปัญหาไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายจึงมาขอความช่วยเหลือเท่าน้ัน	 การปิดกิจการและการเลิกจ้าง 
มีปัญหามาจากเรื่องของสงครามการค้า	 เรื่องค่าเงินบาทแข็ง	 ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการตกลงทางการค้าระหว่าง 
จีนกับสหรัฐอเมริกา	 รวมไปถึงความไม่แน่นอนของอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่	 ในขณะเดียวกัน 
อกีด้านหนึง่ก็มกีารเปิดกจิการและมกีารจ้างงานเพิม่	โดยพบว่า	จ�านวนผูม้งีานท�าและเข้าไปอยูใ่นระบบประกนัสงัคม
เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะมีจ�านวนน้อยก็ตาม93

 3.1.2 การคุ้มครองสิทธิแรงงาน

	 	 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	เป็นกฎหมายหลกัฉบบัหนึง่ทีป่ระกนัว่า	ผูท้ีท่�างาน 
จะมสีภาพการท�างานและได้รบัค่าจ้างทีเ่ป็นธรรม	กฎหมายดงักล่าวได้มีการปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นระยะ	ๆ 	 และในปี	 2562	 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562	เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการคุ้มครอง
แรงงานมากขึน้	ได้แก่	การเพิม่สทิธกิารลา	การให้ลกูจ้างหญงิมีครรภ์สามารถลาเพือ่ตรวจครรภ์ก่อนคลอดบตุรได้	และ 
การให้นายจ้างก�าหนดค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานวนัหยดุในอตัราเท่ากนัทัง้ลกูจ้างชายและหญงิในงานทีเ่ท่าเทยีมกนั

	 	 นอกจากนี	้ในปี	2562	ยงัได้มกีารตรากฎหมายทีเ่ป็นการคุม้ครองแรงงานเฉพาะด้านอกี	2	ฉบบั	
ฉบับแรก	ได้แก่	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง	พ.ศ.	2562	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงาน 
ในภาคประมงมใิห้ถกูเอารดัเอาเปรยีบ	และเป็นการอนวุตัติามอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบบัที	่188 
ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง	ค.ศ.	2007		ส่วนฉบบัท่ีสอง	ได้แก่	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัิ

91 
จาก	แผนปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒,	 โดย	 กระทรวงแรงงาน,	 2562.	

สืบค้นจาก	http://pubhtml5.com/juwt/wsas/basic/201-250
92 

จาก	จ้างงานไทยวิกฤตเลิกจ้าง - ปิด รง. ชั่วคราว,	โดย	หนังสือพิมพ์มติชน,	2562.	สืบค้นจาก	https://www. 
matichon.co.th/news-monitor/news_1745958

93 
จาก	เผยปี ๖๒ โรงงานปิดกิจการอื้อ ลูกจ้างเดือดร้อนหนัก ร้องเรียนค่าชดเชย ๗ พันราย,	โดย	ข่าวสด,	2562.

สืบค้นจาก	https://www.khaosod.co.th/economics/news_3252069
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ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	2551	พ.ศ.	2562	 เพื่อป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
และเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสาร	 ค.ศ.	2014	 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่	29	ว่าด้วยแรงงานบังคับ	ค.ศ.	1930	โดยมีการก�าหนดลักษณะการกระท�าที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
หรอืบรกิารและอตัราโทษทีเ่หมาะสม	รวมทัง้มกีารก�าหนดมาตรการช่วยเหลอืและคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการ
ถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการเช่นเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	

	 	 ส�าหรับสถานการณ์ด้านสิทธิแรงงาน	 เม่ือวันท่ี	 14	 มีนาคม	2562	 องค์กรแรงงานประกอบด้วย 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานขอให้มกีารปรบัค่าจ้างขัน้ต�า่อตัราเดยีวทัว่ประเทศเพือ่ให้เพยีงพอต่อการด�ารงชพีตามมาตรฐานสากล	
เนื่องจากการส�ารวจสถานการณ์ด�ารงชีพ	ค่าจ้าง	รายได้ของแรงงานพบว่า	แรงงานมีปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอ	มีภาระ
หนี้สินและคุณภาพชีวิตตกต�่า94	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้ขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
ทั่วประเทศในปี	2563	ในอัตราที่แตกต่างกันตามพื้นที่	โดยอัตราค่าจ้างใหม่อยู่ระหว่าง	313	-	336	บาท95

	 	 ในส่วนของแรงงานภาครัฐ	 มีรายงานระบุว่า	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการ
เปลีย่นแปลงสถานะของลกูจ้างซึง่มจี�านวนประมาณ	60,000	คน	มาเป็นพนกังานจ้างเหมาบรกิารในเดอืนกนัยายน	2562	
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม	 เนื่องจากการเป็นพนักงาน 
จ้างเหมาบริการมิได้มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน96	อันเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการคลังซึ่งใช้กับ
หน่วยงานราชการทุกแห่ง	ทัง้นี	้กสม.	ได้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิแล้วมคีวามเหน็ว่า97	ลกัษณะการปฏิบตังิานของพนกังาน
จ้างเหมาบริการเหมือนกันกับการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว	กล่าวคือ	 ต้องมาท�างานตามวันเวลา
ราชการ	ต้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอันมีลักษณะการจ้างตามสัญญาจ้างงาน	และมีข้อเสนอแนะ 
ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องหาแนวทางหรือมาตรการในการคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 
จ้างเหมาบริการ	ซึ่งอาจพิจารณาใช้ระบบพนักงานของรัฐ	หรืออาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ต�่ากว่ามาตรฐานของ
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	254198

94 
จาก	 ยื่นหนังสืออดุลย์ปรับค่าแรงอัตราเดียวทั่วไทย,	 โดย	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https:// 

www.dailynews.co.th/politics/698475
95 

จาก	 เคาะแล้วขึ้นค่าจ้าง ๖ บาท สูงสุด ๓๓๖ ตำ่าสุด ๓๑๓,	 โดย	 คมชัดลึก,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www. 
komchadluek.net/news/economic/403053

96 
จาก	ลกูจ้างช่ัวคราวสงักดั สพฐ. เรยีกร้องปรบัสัญญาจ้างเป็นรายปี,	โดย	ข่าวไทยพีบเีอส,	2562.	สบืค้นจาก	https:// 

news.thaipbs.or.th/content/285188
97 

จาก	 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๔๓๕-๔๓๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓,	 โดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

98 
จาก	พนักงานจ้างเหมาบริการภาครัฐถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรม กสม. ขอให้รัฐ

ทบทวนนโยบาย - เร่งเยยีวยาให้สวสัดกิารทีเ่สมอภาคและเหมาะสม,	โดย	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต,ิ	2562.	สบืค้นจาก	 
https://nhrc.or.th/getattachment/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/พนกังาน 
จ้างเหมาบริการภาครัฐถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน-เ/16-11-62-ข่าว-พนง-จ้างเหมาของรัฐถูกละเมิดสิทธิ.pdf.aspx
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒65

	 	 นอกเหนอืจากประเดน็ข้างต้น	ยงัพบการเลอืกปฏบิตัใินการจ้างงานต่อผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีข้อมลูจาก
มลูนธิศินูย์คุม้ครองสทิธด้ิานเอดส์พบว่า	สถานประกอบการบางแห่งในชัน้สมคัรงานก�าหนดให้ต้องตรวจเช้ือเอชไอวี 
ในขณะเดียวกัน	กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทเอกชนก�าหนดให้ตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท�างาน	ซึ่ง	กสม.	
ได้ท�าการตรวจสอบและมข้ีอเสนอแนะต่อบรษิทัเอกชนผูถู้กร้องให้พจิารณายกเลกิการตรวจหาเช้ือเอชไอวก่ีอนเข้ารบั 
ท�างานทุกต�าแหน่ง	 รวมท้ังมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงแรงงานให้เร่งด�าเนินการให้สถานประกอบกิจการ
เอกชนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง	 แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค 
ในสถานประกอบกิจการ	 ลงวันที่	 25	 กรกฎาคม	2555	 และให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชนให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอว ี
ในการท�างาน	 และมีการจัดตั้งกลไกการคุ้มครองและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวีในการท�างาน	
เป็นต้น99

	 	 ส่วนประเดน็เรือ่งสทิธใินการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง	ซึง่ทีผ่่านมาองค์กรแรงงานได้เรยีกร้อง
ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบบัที	่87	ว่าด้วยเสรภีาพในการสมาคม	และ
ฉบับที่	98	ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรองมาอย่างต่อเนื่องนั้น	ในปี	2561	มีรายงานว่า	กระทรวง
แรงงานได้มีการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 พ.ศ.	 2518	 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	 ฉบับที่	
98	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	....	เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	
2562100 

 3.1.3 การคุ้มครองทางสังคม 

	 	 พระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	 2535	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เป็นกฎหมายที่ให้หลักประกัน 
แก่แรงงานกรณีว่างงาน	เจ็บป่วย	คลอดบตุร	ทพุพลภาพ	ชราภาพ	และเสยีชวีติ	รวมถงึการสงเคราะห์บตุร	โดยลกูจ้าง 
ในสถานประกอบการจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 33	หรือ	 39	 (ผู้ประกันตนที่เคยว่างงานแล้วกลับ 
เข้าเป็นผู้ประกันตนใหม่)	ของพระราชบัญญัติดังกล่าว	ส่วนแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวสามารถ
สมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามความสมัครใจตามมาตรา	40	ทั้งนี้	ในปี	2561	มีผู้ประกันตนทุกประเภทรวมทั้งสิ้น	
15,994,591	คน	แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	33	และ	39	จ�านวน	13,160,631	คน	และผู้ประกันตน 
ตามมาตรา	40	จ�านวน	2,833,960	คน	ในช่วง	11	เดือนของปี	2562	(มกราคม	-	พฤศจิกายน)	มีผู้ประกันตน 
รวมทัง้สิน้	16,545,725	คน	แบ่งเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา	33	และ	39	จ�านวน	13,338,672	คน	และผูป้ระกนั
ตนตามมาตรา	40	จ�านวน	3,207,053	คน	ในภาพรวมมผีูป้ระกนัตนเพิม่ขึน้จากปี	2561	จ�านวน	551,134	คน101  

99 
จาก	รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓ - ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน,	โดย	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
100 

จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๙/๕๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒.	 เรื่อง 
การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจำาปี ๒๕๖๑

101 
จาก	สถิตผิูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ จนถึงเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๑,	โดย	ส�านกังานประกนั

สังคม,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.sso.go.th/wpr/main/knowledge/ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม_category_ 
list-label_1_168_0
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	 	 จากผลการส�ารวจแรงงานนอกระบบปี	 2561	 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่า	 ในจ�านวนผู้มี 
งานท�า	38.3	ล้านคน	เป็นแรงงานในระบบ	17.1	ล้านคน	และแรงงานนอกระบบ	21.2	ล้านคน	หรือร้อยละ	55.3	
ของผู้มีงานท�าทั้งหมด102	 ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ประกันตนตามมาตรา	 40	 ซึ่งมีเพียง	 3.2	 ล้านคนแล้ว	 ยังมีแรงงาน 
นอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย

 3.1.4 การมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ

	 	 ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทยทัง้น้ีระบวุ่า	ภาวะหนีส้นิโดยเฉพาะหนีส้นิครวัเรอืนไทย	มอีตัราที ่
สูงขึ้นมากและอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้น	ๆ 	ของภูมิภาค	ทั้งนี้	อายุผู้เป็นหนี้เริ่มมีช่วงอายุน้อยลง	ระยะเวลาการเป็นหนี้
นานขึ้นและมูลค่าหนี้มีจ�านวนมากขึ้น103	ปัญหาภาวะหนี้สินในครัวเรือนและการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทางการเงิน
ดังกล่าว	โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนยากจน	เกษตรกร	อาจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการครองชีพ	รัฐบาลได้มีโครงการ
ช่วยเหลือประชากรกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 (โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)	 และกลุ่มเด็กปฐมวัยด้วยการให้เงินอุดหนุน 
การเลี้ยงดูบุตร	รวมถึงมีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ในปี	2562	รัฐบาล
ได้เพิ่มเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรจากเดือนละ	400	บาทเป็น	600	บาท	ขยายอายุเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก	3	ปี
เป็น	6	ปี	และขยายฐานรายได้ของครอบครัวจากไม่เกิน	36,000	บาท	เป็นไม่เกิน	100,000	บาทต่อปี104 

	 	 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อปี	 2558105	 เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ 
เพื่อสร้างหลักประกันบ�านาญส�าหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่อยู่ในระบบบ�านาญอื่นใด	 เช่น	 เกษตรกร	
พ่อค้าแม่ค้าและผู้รับจ้างทั่วไป	รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและผู้ไม่มีอาชีพ	ให้มีเงินออมไว้ใช้หลังอายุครบ	60	ปี	โดยผู้ที ่
สมัครเป็นสมาชิกได้เป็นผู้มีอายุตั้งแต่	15	-	60	ปี	ปัจจุบันกองทุนฯ	มีสมาชิก	2,273,293	คนจากผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขจะ 
สมคัรเป็นสมาชกิกองทนุฯ	ได้ประมาณ	25	ล้านคน	อย่างไรกด็	ียอดจ�านวนสมาชิกในปี	2562	เพิม่สงูข้ึนกว่าในปี	2561 
ที่สมาชิกเพียง	 610,697	 คนเท่านั้น	 และกองทุนฯ	 มีแผนจะด�าเนินการเพิ่มจ�านวนสมาชิกและส่งเสริมการออม 
อย่างต่อเนื่องตามที่ก�าหนดในแผนยุทธศาสตร์กองทุน	พ.ศ.	2562	-	2565106

	 	 ในด้านที่อยู่อาศัย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(พม.)	ได้จัดท�าแผนแม่บท 
การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	และมสีถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน)	ท�าหน้าทีจ่ดัท�า 
ข้อมลูชมุชนแออดัและจ�านวนครวัเรอืนในเขตเมอืงทัว่ประเทศ	ตามแผนพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนแออดัและผูม้รีายได้น้อย 

102 
จาก	 สำานักงานสถิติฯ เผยสำารวจแรงงานนอกระบบ ๒๕๖๑,	 โดย	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2562.	 สืบค้นจาก 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2562/N25-02-62-2.aspx
103 

จาก	ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน,	 โดย	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	2562.	สืบค้นจาก 
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/Pages/AnnualReport2018_box04.aspx

104 
จาก	 ๑๕ ต.ค. น้ี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิด ๖๐๐ บาท,	 โดย	 ส�านักข่าวไทยพีบีเอส,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/284822
105 

จาก	การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่กองทุนเริ่มดำาเนินงาน
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘,	 โดย	 กองทุนการออมแห่งชาติ,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.nsf.or.th/images/nsf/pr/ 
knowledge/IntroduceNSF/25620320.pdf

106 
จาก	แผนยทุธศาสตร์กองทนุการออมแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕),	โดย	กองทนุการออมแห่งชาต,ิ	2562.	สืบค้นจาก 

http://www.nsf.or.th/images/nsf/pr/knowledge/20190122_strategy_nsf.pdf



บทที่
3

กา
รป

ระ
เมิ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์

สิท
ธิด

้าน
เศ

รษ
ฐก

ิจ 
สัง

คม
 แ

ละ
วัฒ

นธ
รร

ม

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒67

ในเมืองภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว	 ข้อมูลปี	 2562	 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน107	 พบว่ามีจ�านวนชุมชน
แออัดจ�านวน	 6,450	 ชุมชน	 มีประชากรอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดทั่วประเทศจ�านวน	 701,702	 ครัวเรือน	
(อัตราเฉล่ีย	 1	 ครัวเรือน	 มีสมาชิก	 4	 คน)	 2,806,808	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.03	 ของประชากรทั้งประเทศ 
ส่วนในกรุงเทพมหานครมีจ�านวนชุมชนแออัด	1,278	ชุมชน	210,345	ครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	19.81	ของ 
จ�านวนครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร108	 ซึ่งตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยเห็นว่าครัวเรือนหรือประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเหล่านี้มีปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 ได้แก่	
น�้าประปาและไฟฟ้า	 ส�าหรับชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร	 มีนโยบายจัดให้มีการเข้าถึงน�้าประปาและไฟฟ้าให้กับ
ทุกชุมชนไม่ว่าชุมชนนั้นจะอยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐหรือเอกชนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	 เน่ืองจากเห็นว่าเป็น 
สิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในเขตเมือง	109

	 	 ปัญหาที่พบ	คือ	ชุมชนในเขตจังหวัดอื่นการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องโดยผู้ขอใช้น�้าประปาและไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์ 
(บ้านและท่ีดิน)	 หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์	 กรณีชุมชนแออัดหลายแห่งในจังหวัดอื่น	ๆ  
จงึไม่อาจได้รบัสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานเหล่านี	้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนได้ท�าการส�ารวจและเสนอเพือ่ขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาในปี	2562	ใน	50	จังหวัด	125	ชุมชน	รวม	13,295 
ครัวเรือน110	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (พอช.)	 เป็นองค์กรมหาชนของรัฐ	 สังกัด	 พม.	 มีอ�านาจหน้าที่พิเศษ 
ในการให้สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เช่น	ที่ดินของเอกชนหรือของรัฐ	โดย	พอช.	จะต้องจัดท�ากระบวนการขออนุมัติในการจัดท�าโครงการบ้านมั่นคงและ 
ได้รบัอนุมติัให้ใช้ทีด่นิจากเอกชนหรือหน่วยงานเจ้าของทีด่นิก่อน	แต่ในหลายพืน้ทีช่มุชนหรอืประชาชนไม่ได้ด�าเนนิการ 
ขอสาธารณปูโภคโดยผ่านโครงการบ้านมัน่คงของสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนุ	หรอืเจ้าของทีดิ่นไม่อนญุาต	เช่น	กรณี
ชุมชนชาวเลหาดราไวย์	เจ้าของที่ซึ่งเป็นเอกชนไม่อนุญาตใช้ที่ดิน	จึงขอใช้น�้าประปาและไฟฟ้าไม่ได้	

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มประชากรที่อาจเข้าถึงโอกาสในการท�างานน้อยกว่าประชากร
ทัว่ไป	เช่น	กลุม่แรงงานนอกระบบ	กลุม่ผูส้งูอาย	ุและกลุม่ผูพ้้นโทษ	รวมทัง้ส่งเสรมิการท�างานของนกัเรยีน	นกัศกึษา
เพื่อให้มีประสบการณ์ท�างานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	ทั้งโดยการพัฒนาศักยภาพและการช่วยจัดหางาน	อย่างไรก็ด ี
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศในปี	 2562	 ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและส่งผลให้ม ี

107 
ข้อมูลจากส�านักบ้านมั่นคง	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 ส่งข้อมูลให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 เมื่อวันท่ี 

11	กนัยายน	2562	เพือ่ประกอบการชีแ้จงในการประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่จดัท�ารายงานประเมนิ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�าปี	2562

108 
จาก	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙),	โดย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์,	น.	18,	2562.	สืบค้นจาก	http://ebooks.m-society.go.th/ebooks/download/325
109 

จาก การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็และข้อมลูสถานการณ์สทิธมินษุยชนเพือ่ประกอบการพจิารณาจดัทำารายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2562	จัดโดย	ส�านักเฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

110 
แหล่งเดิม.
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การเลิกจ้างงานจ�านวนหนึ่ง	 ทั้งนี้	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�าให้เกิดความกังวลในหลายภาคส่วน 

ว่าการน�าปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในภาคธรุกจิอาจท�าให้แรงงานตกงานมากขึน้หากไม่มกีารพฒันาศกัยภาพแรงงานท่ีเหมาะสม 

ส่วนด้านการคุ้มครองสทิธิแรงงาน	ได้มกีารปรบัปรงุกฎหมาย	เพือ่ให้แรงงานได้รบัการคุม้ครองสทิธมิากขึน้	รวมทัง้ได้มกีาร

ตรากฎหมายใหม่เพือ่คุ้มครองแรงงานในภาคประมงและห้ามการบงัคบัใช้แรงงาน	แต่มกีรณทีีเ่ป็นปัญหาในส่วนพนกังาน

จ้างเหมาบรกิารของภาครฐั	การเลอืกปฏบิตัต่ิอผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนการจ้างงาน	และการปรบัปรงุกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศยิ่งขึ้น

ในด้านการคุ้มครองทางสังคม	แรงงานในระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมซึ่งมีการปรับปรุง

สิทธิประโยชน์แก่แรงงานเป็นระยะ	 ส่วนแรงงานนอกระบบ	 รัฐบาลได้ด�าเนินการให้สามารถเลือกรับความคุ้มครอง

ตามมาตรา	 40	 ของกฎหมายประกันสังคมหรือเลือกสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ตามความสมัครใจ 

และเป็นที่น่ายินดีว่าในปี	 2562	 กองทุนการออมแห่งชาติมีผู้สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากถึง	1.7	 ล้านคน	 อย่างไรก็ด ี

เป็นท่ีน่ากังวลว่า	 ยังมีแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมทั้งในระบบประกันสังคมและกองทุนการออม 

แห่งชาติค่อนข้างน้อย	 ซึ่งเมื่อแรงงานเข้าสู่วัยสูงอายุ	 อาจท�าให้ไม่มีรายได้หรือเงินออมเพียงพอในการด�ารงชีวิต 

ในขณะเดียวกัน	 รัฐบาลมีการจัดสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม	 เช่น	 ผู้มีรายได้น้อย	 ผู้สูงอายุและคนพิการ	 ในลักษณะให้เงิน 

ช่วยเหลอืรายเดอืนซึง่อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้	แต่รฐับาลควรมีมาตรการระยะยาวเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน

ด้วย	รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายแุละคนพกิารทีป่ระสงค์จะท�างานและท�างานได้ให้มงีานท�าทีเ่หมาะสม	ส่วนผูท้ีไ่ม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้	รฐัอาจเพิม่เบ้ียยงัชพีหรอืจดัสวสัดกิารในรปูแบบอืน่เพือ่ให้ประชากรกลุม่นีม้คุีณภาพชวีติทีเ่พยีงพอ

และด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัย 

ที่มั่นคงและเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและควรด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งนี้	ในเรื่องสิทธิเกี่ยวกับการท�างานและการคุ้มครองทางสังคม	กสม.	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

1.	 รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรช่วยเหลือดูแลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหรือบริการจัดหางานใหม่ตามความเหมาะสม	 รวมทั้งแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมา

บริการในหน่วยงานของรัฐ	 และการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

และติดตามให้สถานประกอบการมีการปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงแรงงานในเรื่องนี้	

2.	 รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรพิจารณาทบทวนมาตรการด้านนิติบัญญัติและมาตรการด้านบริหารในการ 

ลดอุปสรรคของแรงงานในการก่อตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	 และการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพ 

การท�างานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงาน	

3.	 รฐับาลและกระทรวงแรงงานควรขยายการคุม้ครองแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบกลุ่มต่าง	ๆ 	อย่างทัว่ถงึ 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มากขึ้น	 

ในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและประชากรเฉพาะกลุ่ม	 รัฐบาลควรใช้ทั้งมาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทา 

ความเดอืดร้อนเฉพาะหน้าและมาตรการระยะยาวเพือ่แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ	โดยเฉพาะความยากจน	รวมถึงควรมีมาตรการ 

ต่าง	ๆ 	 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม	 โดยเฉพาะในชุมชนแออัด	 และดูแลให้ผู้อาศัย 

ในชุมชนเข้าถึงบริการพื้นฐาน	(น�้าดื่ม	น�้าบริโภค	ไฟฟ้า	สุขอนามัย)	ได้
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3.2  สิทธิด้านสุขภาพ 

ภาพรวม

กติกา	 ICESCR	ข้อ	12	รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด
เท่าที่เป็นไปได้	 โดยรัฐภาคีกติกาฯ	 ต้องด�าเนินการต่าง	ๆ 	 เพื่อให้สิทธิน้ีเป็นจริง	 รวมถึงการป้องกัน	 รักษา
และควบคุมโรค	 และการปรับปรุงสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการประจ�ากติกา	 ICESCR 
ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า	 สิทธินี้ไม่ได้จ�ากัดเพียงการให้บริการสาธารณสุขที่เหมาะสมตามสมควรเท่านั้น 
แต่รวมถึงการดูแลปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยด้วย	 เช่น	 การมีสุขอนามัยในที่ท�างานและ 
สภาพสิ่งแวดล้อม	การเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข	สุขอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพ
ทางเพศ	รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสาธารณสุข111

สิทธิด้านสุขภาพได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560 
โดยมาตรา	47	 ได้ก�าหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ	 โดยบุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ	และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน
และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	และมาตรา	55	ก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�าเนินการ
ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

ในการเสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา	 ICESCR	 ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน	 2558 
คณะกรรมการประจ�ากติกาฯ	 ได้มีข้อสังเกตต่อรายงานของประเทศไทยในเรื่องสิทธิด้านสุขภาพว่า	 รัฐภาคี
ควรขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาส	 ควรใช้มาตรการ 
เชงิป้องกันในการจัดการกบัปัญหาการตัง้ครรภ์ของวยัรุน่	การให้ความรูแ้ละบรกิารสขุภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์	 และควรบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชน112	ส่วนในรายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย
ประจ�าปี	 2561	 กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะว่า	 รัฐบาลควรเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 ให้ความส�าคัญกับ
การดแูลประชากรทีม่อีปุสรรคในการเข้าถึงบริการสขุภาพ	และเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีป้องกนัและก�าจัด 
ศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรับฟังความเห็นทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน	

ในปี	2562	มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพ	การด�าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการตามที่ได้รับรองไว้เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว	ดังนี้

111 
From	General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health 

of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (paras.11), 2000	 by	 United	 Nations 
Economic	and	Social	Council,	2000.	Retrieved	from	https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf

112 
From	Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Thailand, 

by	United	Nations	Economic	and	Social	Council,	2015.	Retrieved	from	https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=5
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 3.2.1 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

  1) การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

	 	 	 รฐับาลมคีวามพยายามในการพฒันาระบบสขุภาพปฐมภมิูอย่างต่อเน่ือง	โดยกระทรวงสาธารณสขุ
แจ้งว่าได้มีการตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ	 พ.ศ.	 2562	ที่ก�าหนดให้มีการจัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสขุทีด่แูลสุขภาพของบุคคลในระดับพืน้ทีใ่นลกัษณะองค์รวมทัง้การส่งเสรมิสขุภาพ	การควบคมุ	ป้องกนั	และการ
ตรวจวนิจิฉยัโรค	การรกัษาพยาบาล	และการฟ้ืนฟสูขุภาพ	โดยหน่วยบรกิารปฐมภมูหิรอืเครอืข่ายทีป่ระกอบด้วยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการ	โดยเชื่อมโยงกับครอบครัว	ชุมชน	และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ	 ทั้งนี้	 กฎหมายก�าหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นองค์กรก�ากับดูแล 
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ	รวมทั้งให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ

	 	 	 กระทรวงสาธารณสขุได้มกีารเตรยีมความพร้อมรองรบัระบบสขุภาพปฐมภมิู	เช่น	การรบัข้ึนทะเบยีน
คลนิกิหมอครอบครวั	 ปี	2562113	การจัดอบรมให้ความรูเ้จ้าหน้าที่114	การให้งบประมาณสนบัสนนุโครงการอดุหนนุ 
โรงพยาบาลทีเ่ป็นสถาบนัผลิตแพทย์ประจ�าบ้านเวชศาสตร์ครอบครวั	ปี	2	ปี	3115	การรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์
เชีย่วชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครวั116	เป็นต้น	โดยมีเป้าหมายสร้างคลนิิกหมอครอบครวัจ�านวน	6,500	ทีม117

โดยตั้งแต่ปี	2559	-	2562	มีจ�านวนทีมคลินิกครอบครัวที่ลงทะเบียน	1,142	ทีม	คิดเป็นร้อยละ	17.57	ในจ�านวนนี้
เป็นทีมท่ีลงทะเบียนในปี	2562	จ�านวน	423	ทมี	และมแีพทย์ประจ�าบ้านเวชศาสตร์ครอบครวัจ�านวน	1,208	คน118  

113 
จาก	การขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว ปี ๒๕๖๒,	โดย	ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ,	2562.	สืบค้นจาก	 

https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/regis1
114 

เช่น	การอบรมหลักสูตรระยะสั้น	“เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”	ปี	2562	
รุ่น	ที่	12	และ	ที่	13	การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ด้วยการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์	การประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาคูม่อืการด�าเนนิงานคลินกิหมอครอบครวั	ส�าหรบัจดับรกิารสุขภาพทีม่ปีระชาชนเป็น
ศูนย์กลาง	ประจ�าปี	2562	เป็นต้น	จาก	ประชาสัมพันธ์,	โดย	ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ,	2562.	สืบค้นจาก	https://
sites.google.com/site/primarycarecluster2017/new?offset=0

115 
จาก	ประชาสมัพนัธ์ประกาศแจ้งโอนงบประมาณสนบัสนนุโครงการอดุหนนุโรงพยาบาลทีเ่ป็นสถาบนัผลิตแพทย์ประจำา

บ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี ๒ ปี ๓, โดย	ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ,	2562.	สืบค้นจาก	https://sites.google.com/
site/primarycarecluster2017/new

116 
จาก	 ประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒,	 โดย	 ส�านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข,	2562.	สืบค้นจาก	https://drive.google.com/file/d/1azziru04sOwhWR-Pf9ddIzcF-3xiAf4S/view

117 
จาก	หนังสือแนวทางการดำาเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำาหรับหน่วยบริการ,	 โดย	กระทรวงสาธารณสุข,	2559.

สืบค้นจาก	 http://www.ato.moph.go.th/sites/default/files/download/primary%20care%20cluster_guide%20
%28pcc%29.pdf

118 
จาก	คลินิกหมอครอบครัว PRIMARY CARE CLUSTER,	 โดย	 ส�านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอ

ครอบครัว	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	2562.	สืบค้นจาก	http://pcc.moph.go.th/pcc/dashboard/index.php
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒71

	 	 	 นอกจากนี้	ยังมีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	ซึ่งเป็นสถานพยาบาล
ระดบัปฐมภมู	ิโดยได้ประกาศเป็นนโยบายและก�าหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ	ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2562	ยทุธศาสตร์ที	่4	บรหิารเป็นเลศิด้วยธรรมาภบิาล	มเีครือ่งมอืการพฒันาคณุภาพหน่วยบรกิารสขุภาพระดบั	
รพ.สต.	เรยีกว่าเกณฑ์พฒันาคุณภาพ	รพ.สต.ติดดาว119	รวมทัง้มกีารพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสขุ	(อสม.)	โดยการ
พฒันาทกัษะในการใช้เทคโนโลยดีจิิทลัในการเข้าถงึข้อมูล	ข่าวสาร	องค์ความรูด้้านสขุภาพโดยผ่านแอปพลเิคชันต่าง	ๆ  
เช่น	SMART	อสม.	หรือทางเว็บไซต์	www.อสม.com	หรือ	Official	line@smart	อสม.	เป็นต้น	

	 	 	 นอกจากนี้	รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการ	“ร้านขายยาชุมชนอบอุ่น”	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2562 
เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป่้วยทีถ่อืบตัรทองใน	4	โรคกลุม่เรือ้รังทีต้่องกนิยาเดมิต่อเนือ่ง	ได้แก่	โรคเบาหวาน	ความดนั
โลหติสงูหอบหดื	จิตเวช	หรอืโรคเรือ้รงัอ่ืนทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อนในการรบัยาทีร้่านยาใกล้บ้าน	ท�าให้ประชาชนเข้าถงึยาได้ 
ง่ายขึ้น	 เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนและลดความแออัดในโรงพยาบาล120	 รวมทั้งได้มี 
การริเริ่มที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ด้านสาธารณสุข	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ส�านักงานคณะกรรมการดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.) 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการน�าข้อมูลมาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของประชาชน 
กรณเีกดิภาวะเจบ็ป่วยจ�าเป็นต้องเข้ารกัษาในโรงพยาบาล	แพทย์จะมีประวตักิารรกัษาของผูป่้วยในโรงพยาบาลต่าง	ๆ  
ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพในการให้บริการ121  

  2) การเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มเฉพาะ

   2.1) พระสงฆ์ 

	 	 	 	 ประเทศไทยมีพระสงฆ์และสามเณรประมาณ	340,000	รูป	ซึ่งเดิมพระสงฆ์สามารถ 
เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลรฐัได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	แต่หลงัจากมีพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพ	พ.ศ.	2545	
ก�าหนดให้ผูป้ระสงค์จะรบัสทิธิบรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายนีต้้องลงทะเบยีนหน่วยบริการ	การลงทะเบยีนดงักล่าว 
จ�าเป็นต้องมีเลขประจ�าตัว	 13	 หลัก	 แต่พระสงฆ์บางรูป	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระที่บวชมาแล้วหลายพรรษา	 ไม่มี 
บัตรประชาชนและในหนังสือสุทธิของพระภิกษุไม่มีเลขประจ�าตัว	13	หลัก	ประกอบกับพระสงฆ์หลายรูปมีความรู ้
เกีย่วกบัระบบหลกัประกนัสขุภาพน้อย	จงึมอีปุสรรคในการเข้าถึงการรกัษาพยาบาลตามกฎหมายน้ี		ในการแก้ปัญหา 
ดงักล่าว	สปสช.	ร่วมกบัส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตจิดัท�าทะเบยีนฐานข้อมลูพระสงฆ์	ตรวจคดักรองสขุภาพ	
จัดอบรมถวายความรู้พระสงฆ์	 และได้มีการจัดท�าคู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุ
สามเณรเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรเข้าถึงบริการสุขภาพได้	

119 
จาก	 คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี ๒๕๖๒,	 โดย 

ส�านกัสนับสนนุระบบสขุภาพปฐมภมู	ิกระทรวงสาธารณสขุ,	2561.	สบืค้นจากhttp://cro.moph.go.th/cppho/download/ 
969_26122018.pdf

120 
จาก	คนไข้ (บัตรทอง) อุ่นใจ รับยาท่ีร้านใกล้บ้าน เริ่ม ๑ ตุลาคมนี้,	 โดย	 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,	 2562. 

สืบค้นจาก	https://www.prachachat.net/general/news-375780
121 

จาก	สดช. - สปสช. รุกขับเคลื่อน “Big Data” เช่ือมโยงระบบ เพิ่มศักยภาพข้อมูลสุขภาพ,	 โดย	 ส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx? 
newsid=MjYyMA==



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand 72

   2.2) ผู้ต้องขัง

	 	 	 	 กระทรวงสาธารณสุข	กรมราชทัณฑ์	และ	สปสช.	ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า122	 และได้มีการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจ�าให้เป็น 
หน่วยบรกิารปฐมภมิูในเครอืข่ายของหน่วยบรกิารประจ�าหรอืโรงพยาบาลในพืน้ทีค่รบทัง้หมด	142	แห่ง	โดยจากข้อมลู
การตรวจสอบสทิธขิองส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิณ	วนัที	่28	ตลุาคม	2562	มผีูต้้องขงัทีม่สีทิธิหลกัประกนั
สขุภาพถ้วนหน้าจ�านวน	323,494	คน	สทิธิกองทนุอืน่	จ�านวน	11,165	คน	และสทิธว่ิาง	จ�านวน	144	คน123	ซึง่ผูต้้องขงั 
ที่เป็นสิทธิว่างมีการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิโดยการเขียนใบค�าร้องการลงทะเบียนสิทธิและท�าการลงทะเบียนสิทธ ิ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้ากบัโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรอืนจ�า	ซึง่จะได้รบับรกิารสาธารณสขุเช่นเดยีวกบัผูต้้องขังทีมี่สิทธิ 
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า124	กรมราชทณัฑ์และกรมควบคมุโรคมกีารด�าเนนิการเพือ่ให้ผูต้้องขงัในเรอืนจ�าเข้าถงึบริการ
สาธารณสขุของรฐัทัง้ในด้าน	1)	การตรวจโรคทัว่ไป	2)	การตรวจคดักรองเอชไอว	ีซฟิิลสิ	ไวรสัตบัอกัเสบซ	ีและเอกซเรย์ปอด 
3)	 การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าด้านสุขภาพ	 เช่น	 การส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
(Pre-Exposure	Prophylaxis)	และ	4)	การจัดนทิรรศการความรูด้้านสขุภาพ	ทัง้นี	้มเีป้าหมายในการจดักจิกรรมเปิดตวั 
โครงการในเรอืนจ�าและทณัฑสถาน	รวม	17	แห่ง	และเตรยีมด�าเนนิการตรวจคดักรองสขุภาพในเรอืนจ�าทัว่ประเทศ125  
นอกจากนี้	 ได้มีการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง	 กรณีเด็กติดผู้ต้องขัง
สตร	ีเพือ่ให้เข้าถงึสทิธต่ิาง	ๆ 126	ในส่วนของเยาวชนท่ีถูกควบคมุตวัในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องรายงานว่า	ได้มกีารย้ายสทิธบิตัรประกนัสขุภาพมาอยูใ่นเขตพืน้ทีข่องหน่วยงานแล้ว	รวมทัง้ได้จัดให้มบีริการ
ด้านสุขภาพแก่เด็กหญิงและเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ที่อยู่ในสถานพินิจฯ	ด้วย

   2.3) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

	 	 	 	 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิท่ีมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการ
สาธารณสุขจากรัฐอาจแบ่งออกได้เป็น	 3	 กลุ่มหลัก	 คือ	 กลุ่มนักเรียนไม่มีสัญชาติที่ใช้รหัส	 G	 หรือ	 P	 กลุ่มคนดั้งเดิม 
ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร	และกลุ่มแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ

 

122 
จาก	พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำา (MOU),	 โดย 

กองบริการทางการแพทย์	กรมราชทัณฑ์,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.correct.go.th/meds/index/?author=6&paged=2
123 

โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่า	 ผู้ต้องขังที่เป็นสิทธิว่าง	 คือ 
ผู้ที่มีเลขประจ�าตัวประชาชนแต่ไม่มีสิทธิรักษาอื่น.

124 
จาก	หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๐.๓/๓๓๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูล 

เพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.
125 

จาก	กรมควบคมุโรค - กรมราชทณัฑ์ตรวจสขุภาพผูต้้องขงัในเรอืนจำา - ทณัฑสถาน นำาร่อง ๑๗ แห่ง,	โดย	มตชินออนไลน์,	 
2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/local/qualitylife/news_1472883

126 
จาก	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ สช.สวน.ว. ๐๗๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง : กรณีเด็ก 
ติดผู้ต้องขังสตรี.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒73

	 	 	 	 รัฐบาลได้มีการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ 
และสิทธิมาอย่างต่อเนื่อง	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	23	มีนาคม	2553	คืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
แก่บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสิทธิ	อย่างไรก็ตาม	มตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวไม่ครอบคลมุกลุม่นกัเรยีนรหสั	G/P	และ
กลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร	แม้ว่ากลุ่มนักเรียนรหัส	G/P	จะได้รับสิทธิในการศึกษา 
แต่ไม่ได้รับสิทธิอ่ืนเนื่องจากขาดข้อมูลที่ชัดเจนในการระบุตัวตน	 ท�าให้ยังไม่สามารถก�าหนดสถานะบุคคลได ้
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2558	 ให้มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันว่าไม่ซ�้าซ้อนกับกลุ่มที ่
ได้รับสิทธิไปแล้ว127	 จากข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา	2561	นักเรียนกลุ่มนี้มีจ�านวน	78,897	 คน	 หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงมหาดไทย	และ	สปสช.	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
ตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ได้รับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข	

	 	 	 	 ส่วนกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร	กระทรวงสาธารณสุข
ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
บริการสาธารณสุขให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศไทย 
เป็นเวลานานมีจ�านวน	 35,052	 คน	 ทั้งนี้	 กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขต่อไป128

	 	 	 	 ส�าหรบักลุม่แรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมา	ลาว	กมัพชูา	และเวียดนาม	ท่ีได้รบัอนญุาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม	รัฐบาลได้จัด 
ให้มรีะบบประกนัสขุภาพส�าหรบัแรงงานกลุม่นีโ้ดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	ลงวนัที	่24	พฤษภาคม	2562	
เรือ่ง	การตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าว	พ.ศ.	2562	ซึง่ครอบคลมุถงึแรงงานต่างด้าวกลุม่ทีน่ายจ้าง 
แจ้งเข้าเป็นผูป้ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคมแล้วแต่อยูร่ะหว่างรอสทิธ	ิและกลุม่ผูต้ดิตามแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	

   2.4) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

	 	 	 	 ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่า	 ปัจจุบันพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประมาณปีละ	 6,300	
ราย	หรอืเฉลีย่วนัละ	15	ราย	มอีตัราการเสยีชวีติประมาณวนัละ	40	ราย	ทัว่ประเทศมผีูต้ดิเชือ้เอชไอวสีะสมประมาณ	
440,000	ราย129  

	 	 	 	 ในการจัดการปัญหาน้ี	 รัฐบาลได้จัดท�ายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส ์
พ.ศ.	2560	-	2573	 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่	 ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลง	 และมีเป้าหมายให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีเข้าถึงบริการ
ดูแลรักษาแบบ	90-90-90	ภายในปี	2563	กล่าวคือ	การให้ร้อยละ	90	ของผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย
และทราบสถานะของตนให้ร้อยละ	 90	 ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	 และให ้

127 
จาก	เกาะติด “เด็กกลุ่มจี” “ปัญหา” “สถานะ” และ “สิทธิ” ที่ไม่คืบ,	โดย	มติชนออนไลน์,	2560.	สืบค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/local/news_459321
128 

จาก การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็และข้อมลูสถานการณ์สทิธมินษุยชนเพือ่ประกอบการพจิารณาจดัทำารายงานผล 
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒	งานเดิม.

129 
จาก	 ‘ยุติเชื้อเอชไอวี’ นำาร่องจ่ายยาต้านไวรัสแก่กลุ่มเสี่ยงก่อนป่วย ๓,๐๐๐ ราย,	 โดย	Hfocus	 เจาะลึกระบบ

สุขภาพ,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2019/05/17198
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ร้อยละ	90	ของผูต้ดิเชือ้ทีไ่ด้รบัยาต้านไวรสักดไวรสัส�าเรจ็	รวมท้ังได้ปรบัปรงุรายการบรกิารในสทิธิประโยชน์การป้องกนั
การติดเชือ้เอชไอวีก่อนการสมัผัสเชือ้	(Pre-Exposure	Prophylaxis	หรอื	PrEP)	แก่กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูทกุกลุ่มในพ้ืนที่
ที่มีความพร้อม	และมีการวิจัยประเมินผลเพื่อติดตามความส�าเร็จในการป้องกันผู้ติดเชื้อรายใหม่130 

	 	 	 	 ข้อมลูการด�าเนนิการปี	2561	พบว่า	ผูต้ดิเช้ือเข้าถึงบรกิารดแูลรกัษา	3	ข้ันตอน	คอื	การทราบ
สถานะ	การได้รบัยาต้านไวรสั	และการได้รบัยากดปริมาณไวรสัส�าเรจ็	คดิเป็น	90,	79	และ	97	ตามล�าดบั131	ส่วนในปี	2562	
(ข้อมลูเดือนพฤษภาคม	2562)	ผูต้ดิเชือ้เข้าถงึบรกิารดงักล่าวคดิเป็น	98,	75	และ	84	ตามล�าดบั132	ซึง่การท่ีผูต้ดิเช้ือทราบ 
สถานะของตนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้	อาจเป็นผลจากการทีร่ฐัได้สนบัสนนุให้มบีรกิารตรวจคดักรองเอชไอวโีดยไม่มค่ีาใช้จ่าย 
ที่โรงพยาบาลได้ปีละ	 2	 ครั้ง	 และสามารถรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ตามสิทธิรักษาพยาบาลของตน	 โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน	 ส่วนเยาวชนที่มีอายุต�่ากว่า	 18	 ปีสามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว ี
ได้โดยไม่ต้องขอค�ายินยอมจากผู้ปกครอง133  

 3.2.2 ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและการอนามัยเจริญพันธุ์

	 	 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า	 ในปีงบประมาณ	2562	 มีอัตราการคลอดบุตรของหญิง 
วยัรุน่อาย	ุ10	-	14	ปี	ต่อประชากรหญงิวยัเดยีวกัน	1,000	คน	จ�านวน	0.73	คน134	ซึง่มแีนวโน้มลดลงจากปี	2561	
ที่มีจ�านวน	0.83	คน135	และอัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ	15	-	19	ปี	ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน	1,000	คน	 
มีจ�านวน	20.91	คน136	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี	2561	ที่มีจ�านวน	24.64	คน137	อัตราการตั้งครรภ์ซ�้าในหญิง
อายุน้อยกว่า	20	ปี	ยังคงมีจ�านวนสูง	แต่เริ่มลดลงอย่างช้า	ๆ 	จากที่มีจ�านวนร้อยละ	17.88	ในปี	2558	เหลือร้อยละ 
14.79	ในปี	2562138

130 
จาก	กองทุนบัตรทอง ปี ๖๓ เพิ่มยาป้องกันติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ดูแลกลุ่มเสี่ยงสูง,	โดย	ประชาไท,	2562.	 

สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/06/82990
131 

จาก	 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒.	งานเดิม.

132 
จาก	‘ยตุเิชือ้เอชไอว’ี นำาร่องจ่ายยาต้านไวรสัแก่กลุม่เสีย่งก่อนป่วย ๓,๐๐๐ ราย,	โดย	Hfocus	เจาะลกึระบบสขุภาพ,	 

2562.	สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2019/05/17198
133 

จาก	อยู่อย่างเข้าใจ “เอชไอวี” เราอยู่ร่วมกันได้,	 โดย	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	 2561. 
สืบค้นจาก	https://www.thaihealth.or.th/Content/43558-อยู่อย่างเข้าใจ%20“เอชไอวี”%20เราอยู่ร่วมกันได้.html

134 
จาก	กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> อนามัยแม่และเด็ก >> การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี, 

โดยกระทรวงสาธารณสุข,	2562.	สืบค้นจาก	https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformat 
ed/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=df9f540b5d9e30948ffa2d0f4fd88a82

135 
แหล่งเดิม.

136 
จาก	กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> อนามัยแม่และเด็ก >> การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี, 

โดยกระทรวงสาธารณสขุ,	2562.	สบืค้นจาก	https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/
format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=1336d766d29c4a739ed33ff9f4e79d83

137 
แหล่งเดิม.

138 
จาก	 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำารายงาน 

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒.	งานเดิม.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒75

  แม้ว่าปัญหาการตัง้ครรภ์ของวยัรุน่จะมแีนวโน้มลดลง	แต่พบว่ากลุม่วยัรุน่และเยาวชนมแีนวโน้ม
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น	ข้อมูลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	-	13	พฤษภาคม	2562	พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิส	
3,080	ราย	ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ	15	-	24	ปี	คิดเป็นร้อยละ	40.42	รองลงมา	คือ	อายุระหว่าง	25	-	34	ป ี
คิดเป็นร้อยละ	24.48	 เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มวัยรุ่น	 วัยเรียน	 และวัยเจริญพันธุ	์
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์และการป้องกันโรคกับประชาชนอย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงได ้
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดมาตรการพัฒนาระบบบริการควบคุม	ป้องกัน	และดูแล
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์139 

	 	 ในการจัดการปัญหาน้ี	 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ ่น	 พ.ศ.	 2559	 และจัดท�ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นระดับชาติ 
พ.ศ.	2561	-	2569	ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศศึกษา
และทักษะชีวิต	 และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	 รวมถึงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเมื่อประสบปัญหา	
โดยท่ีผ่านมา	หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องได้ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ฯ	เช่น	กระทรวงสาธารณสุขได้จดัตัง้	“คลนิกิ
วัยรุ่น”	 ในโรงพยาบาลเพื่อจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่นและเยาวชน	 การให้บริการถุงยางอนามัย	 บริการ 
ใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมก�าเนิด	 ซึ่งมีข้อมูลว่าในปี	 2557	 มีผู้ขอรับบริการฝังยาคุมก�าเนิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี	2562	มีจ�านวน	37,945	ราย	 เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ซึ่งมีเพียง	4,525	ราย	ทั้งนี้	 สปสช.	สนับสนุน 
ค่าบริการในหญิงอายุต�่ากว่า	20	ปี	และหญิงที่อายุ	20	ปีขึ้นไปหลังยุติการตั้งครรภ์	นอกจากนี้	มีบริการสายด่วน
ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม	1663	ที่ด�าเนินงานโดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ซึ่งท�างานร่วมกับเครือข่ายอาสาเพื่อยุต ิ
การตัง้ครรภ์ทีป่ลอดภยั	(RSA)	ทีจั่ดตัง้โดยกรมอนามยั140	รวมทัง้สามารถขอรบัความช่วยเหลอืจากบ้านพกัเดก็และ
ครอบครัวหรือบ้านพักฉุกเฉินได้	และมีบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย	 เช่น	การบรรจุยายุติการตั้งครรภ์ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเพื่อให้สามารถยุติการตั้งครรภ์โดยปลอดภัย	ปัจจุบันเครือข่ายอาสา	RSA	มีแพทย์อาสา	142	คน 
สหวิชาชีพ	502	คน	สถานบริการ	296	แห่ง141	ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาแบบ	
e-learning	 ให้แก่ครูและผู้บริหารเพื่อน�าไปสอนนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น	

139 
จาก	สธ. คุมเข้ม ‘โรคซิฟิลิส’ ประสานสถานศึกษาทั่วประเทศลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียน,	 โดย	มติชนออนไลน์,

2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1501103
140 

เครือข่าย	RSA	 (Referral	System	 for	Safe	Abortion)	 ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี	2557	โดยกรมอนามัยและ 
ด้วยการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังานกองทนุสนับสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ	(สสส.)	เป็นเครือข่ายบคุลากรทางการแพทย์
พยาบาล	นักสังคมสงเคราะห์	นักจิตวิทยา	นักสาธารณสุข	และอื่น	ๆ 	จากภาครัฐและเอกชนรวมตัวกันอาสารับส่งต่อเพื่อยุติการ
ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย	 บริการให้ค�าปรึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้หญิงมีทางเลือกและตัดสินใจเองอย่างอิสระรวมทั้ง 
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในผู้หญิงทุกวัยโดยการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	 และส่งเสริมให้มีบริการวางแผนครอบครัว 
จาก	เครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย,	โดย	RSATHAI,	2557.	สืบค้นจาก	https://www.rsathai.org/

141 
จาก	การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็และข้อมลูสถานการณ์สทิธมินษุยชนเพือ่ประกอบการพจิารณาจดัทำารายงาน

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒.	งานเดิม.
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	 	 ทัง้นี	้เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	2562	คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจดัสวสัดกิาร
สังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	….	ตามที่ให้กระทรวง	พม.	เสนอเพื่อประกันว่า 
วยัรุน่ท่ีตัง้ครรภ์หรอืแม่วยัรุ่นจะได้รบัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม	โดยร่างกฎกระทรวงดงักล่าวก�าหนดให้กระทรวง	พม.	จัดให้ม ี
บริการให้ค�าปรึกษาแก่แม่วัยรุ่นและครอบครัว	 การดูแลให้วัยรุ่นตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นมีที่พักท่ีเหมาะสมและปลอดภัย	
ได้รับบริการดูแลสุขภาพ	ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	และได้รับการฝึกอาชีพหรือท�างานอื่นใดตามความถนัด	รวมทั้ง 
การจัดหาครอบครัวทดแทนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเป็นการชั่วคราวในกรณีท่ีแม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ 
โดยต้องค�านึงถึงประโยชน์ของเดก็และได้รบัความยนิยอมจากแม่วยัรุ่นร่างกฎกระทรวงนีจ้ะมผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด	
60	วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว142

 3.2.3 การใช้กัญชาทางการแพทย์

	 	 ในปี	2562	รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562	ที่เปิด
โอกาสให้สามารถน�ากญัชาไปท�าการศึกษาวิจัยและพฒันาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช้ในการรกัษา
โรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้	ซึง่กรมการแพทย์ได้มกีารจดัอบรมการใช้สารสกัดจากกญัชาทางการแพทย์
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์143	 ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีประกาศอนุญาตให้ใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยได้	16	ต�ารับ	มีระบบอนุญาตให้หมอพื้นบ้านเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์	(ปัจจุบันมี	2	ราย)	
มีการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์และ 
หมอพื้นบ้าน	 มีการท�าวิจัยน�้ามันกัญชาร่วมกับมหาวิทยาลัย144	 และในปี	 2563	 มีแผนการด�าเนินงานท่ีจะส่ือสาร
ความรู้ให้กับ	อสม.	และชาวบ้าน145 

	 	 อย่างไรก็ตาม	มีรายงานว่ามีการใช้กัญชาที่ไม่ถูกต้องหรือเกิดอันตราย	เช่น	ข้อมูลของศูนย์พิษวิทยา
รามาธิบดีที่ได้ให้ค�าปรึกษากรณีผู้ป่วยหรือบาดเจ็บจากพิษต่าง	ๆ 	ตลอด	24	ชั่วโมง	พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม	2561	
ถึงเดือนพฤษภาคม	2562	มีผู้ป่วยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากน�้ามันกัญชา	 ปรึกษา
มายงัศนูย์พษิวทิยาฯ	จ�านวนทัง้สิน้	302	ราย	และมจี�านวนเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยในช่วงเดอืนมกราคม	-	ธนัวาคม	
2561	 มีผู้ป่วยจากการใช้น�้ามันกัญชาจ�านวน	29	 คน	 แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม	-	พฤษภาคม	2562	 ผู้ป่วยมีจ�านวน 
เพิ่มสูงขึ้นเป็น	 214	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ไม่ตรงข้อบ่งชี้ของกรมการแพทย์	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาจากเพื่อน	 

142 
จาก	ร่างกฎกระทรวงการจดัสวสัดกิารสงัคมทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ….,	โดย 

RYT9,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.ryt9.com/s/cabt/3071607
143 

จาก	ตอนท่ี ๒ เพราะอะไร? กัญชา... ถูกคลายล็อก นำามาใช้ทางการแพทย์ได้,	 โดย	 องค์การเภสัชกรรม,	 2562. 
สืบค้นจาก	https://www.gpo.or.th/LinkClick.aspx?fileticket=9BpJMTh73Mw%3d&tabid=414&mid=1297

144 
จาก	เปิด “คลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย” ๑๓ รพ. เริ่ม ๒ ก.ย. นี.้,	โดย	Hfocus	เจาะลึกระบบสุขภาพ,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2019/08/17605
145 

จาก	 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒.	งานเดิม.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒77

ญาติ	 หรือซื้อจากอินเทอร์เน็ต146	 นอกจากนี้	 ยังมีรายงานข่าวการใช้กัญชาเกินขนาดจนต้องเข้ารับการรักษาใน 
โรงพยาบาล147	และมกีารใช้กญัชาทีผ่ลติโดยไม่ถกูต้องตามกฎหมายซึง่อาจมสีารปนเป้ือนทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
หรือชีวิต148	เป็นต้น

 3.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

  1) ปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter : PM 2.5)

	 	 	 ในปี	2562	มีรายงานว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	เกินค่า
มาตรฐาน149	แบ่งออกเป็น	4	พื้นที่	คือ	1)	ภาคเหนือ	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	-	31	พฤษภาคม	2562	พบค่าเฉลี่ย 
24	ชัว่โมงสงูสดุของปรมิาณฝุน่ละออง	PM	2.5	เท่ากบั	353	ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร	ทีต่�าบลเวยีงพางค�า	อ�าเภอ
แม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	และมจี�านวนวนัทีฝุ่น่ละออง	PM	2.5	เกนิค่ามาตรฐาน	112	วนั	ส่วนหนึง่มาจากหมอกควนั
ข้ามแดน	2)	ภาคใต้	จะเกิดสถานการณ์หมอกควันในช่วงหน้าแล้ง	(เดือนกรกฎาคม	-	กันยายน)	ซึ่งมักมีสถานการณ์
ไฟไหม้ป่าพรทุีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในประเทศไทยและในประเทศอาเซยีนตอนใต้	เช่น	ไฟไหม้ป่าพรคุวนเครง็ในพืน้ทีอ่�าเภอ
เชยีรใหญ่	จงัหวดันครศรธีรรมราช	เมือ่เดอืนกรกฎาคม	2562	และไฟไหม้ป่าพรใุนบรเิวณเกาะสมุาตราและกาลมินัตนั 
เป็นวงกว้างและรุนแรงเมื่อเดือนกันยายน	 2562150	 เป็นต้น	 3)	 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบฝุ่นละออง	PM	2.5	เกินค่ามาตรฐานในช่วงเดือนพฤศจิกายน	2561	ถึงเมษายน	2562	และเริ่มเกินมาตรฐาน
อีกครั้งต้ังแต่เดือนกันยายน	 2562	4)	 บริเวณหน้าพระลาน	 จังหวัดสระบุรี	 มีสาเหตุมาจากโรงโม่หิน	 ฝุ่นละออง 
PM	2.5	ที่เกินมาตรฐานนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง	ได้แก่	ผู้สูงอายุ	เด็กเล็ก 
หญิงตั้งครรภ์	ผู้มีโรคประจ�าตัว	(โรคทางเดินหายใจ	โรคเยื่อบุตาอักเสบ	โรคผิวหนัง	โรคหัวใจและหลอดเลือด)151  
ในเรือ่งนี	้กสม.	ได้ออกแถลงการณ์ขอให้รฐับาลและหน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องเร่งด�าเนนิมาตรการแก้ไขปัญหาระยะ
เร่งด่วนในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน	รวมถึงกลุ่มเปราะบาง152 

146 
จาก	ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา,	โดย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล,	2562.

สบืค้นจาก	https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/ข้อมลูกญัชาศนูย์พษิรามา%20edit.pdf
147 

จาก	เจอแล้ว ๗ คนใช้กัญชาเกินขนาด ห้ามเข้าห้องฉุกเฉิน,	โดย	ไทยพีบีเอส,	2562.	สืบค้นจาก	https://news. 
thaipbs.or.th/content/280310

148 
จาก	การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็และข้อมลูสถานการณ์สทิธมินษุยชนเพือ่ประกอบการพจิารณาจดัทำารายงาน

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒.	งานเดิม.
149 

ค่ามาตรฐาน	PM	2.5	เฉลีย่	24	ชัว่โมง	จะต้องไม่เกนิ	50	ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร	จาก	ทำาความรูจ้กั PM 2.5, 
โดย	กรมควบคุมมลพิษ,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.pcd.go.th/info_serv/air_pm25.html

150 
จาก	หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๖/๑๑๙๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอทราบ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒.
151 

จาก	ทำาความรูจ้กั PM 2.5,	โดย	กรมควบคุมมลพษิ,	2562.	สบืค้นจาก	http://www.pcd.go.th/info_serv/air_ 
pm25.html

152 
จาก	แถลงการณ์คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) เรือ่ง ความห่วงใยต่อวกิฤตการณ์มลพษิทางอากาศ

ในภาคเหนือ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน,	 โดย	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	 2562. 
สืบค้นจาก	http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/03
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	 	 	 รฐับาลได้ใช้มาตรการทัง้ด้านบรหิารและนิตบิญัญตัเิพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง	PM	2.5 
โดยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงมหาดไทย	
กระทรวงคมนาคม	 ฯลฯ	 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 ต่อมาเมื่อวันที่ 
12	กุมภาพันธ์	2562	คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ	และได้มีมต ิ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเม่ือวันที่	 1	 ตุลาคม	2562 
โดยแผนปฏบิตักิารฯ	ประกอบด้วย	3	มาตรการ	คือ	1)	การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเชิงพืน้ท่ี	2)	การป้องกนั
และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง	(แหล่งก�าเนิด)	แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว	และ	3)	การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการมลพิษ	เน้นการพัฒนาระบบ	เครื่องมือ	กลไกการบริหารจัดการ	การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	
แบ่งเป็นแนวทางระยะสัน้และระยะยาว	รวมถงึปรบัค่ามาตรฐาน	PM	2.5	ในบรรยากาศเฉลีย่รายปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ขององค์การอนามยัโลก	(WHO)	และปรับปรุงพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	
ศึกษาความเหมาะสมเรื่องกฎหมายอากาศสะอาด	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน 
ข้ามแดนและแผนปฏิบัติการเชียงราย	2017	เพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน153

  	 อย่างไรก็ตาม	 ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเอง 
จากฝุ่นละออง	PM	2.5	หรือบางคนอาจเข้าไม่ถึงความรู้หรืออุปกรณ์	 (หน้ากากกันฝุ่น)	 ในการป้องกันและดูแลตนเอง 
ในเบื้องต้น	 และพบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองนี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะในช่วงอากาศแล้งของ 
ทกุปี	ทัง้นี	้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2562	ปริมาณฝุน่	PM	2.5	ได้กลบัมาเกินค่ามาตรฐานอกีครัง้ในหลายพืน้ที่ 
ของกรุงเทพมหานครและที่จังหวัดเชียงใหม่	 เช่น	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2562	กรมควบคุมมลพิษรายงานปริมาณ
ฝุ่น	PM	2.5	ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ	20	แห่งจาก	46	แห่ง154	ขณะที ่
เวบ็ไซต์	www.airvisual.com	รายงานคณุภาพอากาศและจดัอนัดบัเมอืงทีม่มีลพษิแบบเรยีลไทม์	(real	time)	เมือ่วนัที ่
19	 พฤศจิกายน	 2562	 พบว่าคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครอยู่ในล�าดับท่ี	 12	 ของโลก	 โดยมีค่าฝุ่นอยู่ที ่
156	US	AQI	และเชียงใหม่อยู่ในล�าดับที่	36	ของโลก	มีค่าฝุ่นอยู่ที่	66	US	AQI155 

  2) การใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช

 	 	 เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชได้แถลงผลการตรวจผักและผลไม้ประจ�าปี	 2562	 ว่า
พบผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึงร้อยละ	41	 ลดลงเล็กน้อยจากการเฝ้าระวังในปี	 2560	ที่พบสารพิษ
ตกค้างในผกัผลไม้ทีท่�าการตรวจร้อยละ	46	การตรวจในปี	2562	พบสารเคมหีลายชนดิทีเ่ป็นสารทีย่กเลกิการใช้ไปแล้ว 

153 
จาก	สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒,	โดย	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	2562.	สืบค้นจาก 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23529
154 

จาก	ฝุน่ PM 2.5 เกินมาตรฐาน ๒๐ จดุทัว่ กรงุเทพฯ - ปรมิณฑล,	โดย	ไทยพบีเีอส,	2562.	สืบค้นจาก	https://news. 
thaipbs.or.th/content/285807

155 
จาก	๑๕ พ้ืนที ่กทม. - ปรมิณฑลฝุน่เกินมาตรฐานเริม่กระทบสุขภาพขึน้อนัดบั ๑๒ โลก,	โดย	สยามรฐั,	2562.	สืบค้นจาก 

https://siamrath.co.th/n/115943
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒79

และบางสารเคมยีงัไม่ได้รบัอนญุาตให้ขึน้ทะเบยีน	และไม่อยูใ่นบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย	พ.ศ.	2556156	ส่วนปัญหา
การใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	กสม.	ได้มีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่	31/2562	
ทีเ่สนอแนะให้คณะกรรมการวตัถอุนัตรายควรก�าหนดให้พาราควอตเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที	่4	ตามพระราชบญัญตัิ
วัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 2535	 	 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ทกุชนดิในระยะยาว	ขณะเดยีวกนัจะต้องพฒันาทางเลอืกด้านสารชวีภาพและเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนื 
ส�าหรับเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจริงจัง	 และคณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารเคมี 
ทางการเกษตรเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน157 

	 	 	 รัฐได้มีการด�าเนินการจัดการปัญหาดังกล่าวโดยเมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2562	คณะท�างานเพื่อ
พิจารณาความเห็น	4	ฝ่าย	ได้แก่	ภาครัฐ	ผู้น�าเข้า	เกษตรกร	และผู้บริโภค	ต่อการยกเลิกพาราควอต	ไกลโฟเซต	และ 
คลอร์ไพริฟอส	 มีมติเห็นชอบให้ยกระดับสารเคมีเกษตร	 3	 ชนิดจากวัตถุอันตรายประเภทที่	 3	 เป็นวัตถุอันตราย 
ประเภทที่	4158	และเมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2562	คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ลงมติปรับสารเคมีทั้งพาราควอต 
คลอร์ไพรฟิอส	และไกลโฟเซต	จากวตัถอุนัตรายประเภทที	่3	เป็นประเภทที	่4	โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที	่1	ธนัวาคม	2562159 
ต่อมาเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2562	คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีการประชุมทบทวนมติเมื่อวันที่	22	ตุลาคม	
2562	เนื่องจากรัฐยังไม่มีมาตรการรองรับที่เหมาะสมส�าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรม 
ต่อเนือ่ง	รวมถงึผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศ	จงึมมีตใิห้ออกประกาศก�าหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพรฟิอส 
เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่	 4	 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 1	 มิถุนายน	 2563	 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเชตให ้
ใช้มาตรการจ�ากัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2561160	 อย่างไรก็ตาม	
ประชาชนยังคงมีความเห็นที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน	

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

ในปี	 2562	 รัฐได้มีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึงมากขึ้นผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ	โดยมีการสร้างทีมแพทย์ครอบครัว	พัฒนา	รพ.สต.	ให้เป็น
หน่วยบรกิารปฐมภมูทิีม่คีณุภาพ	และพฒันา	อสม.	ให้มคีวามรูเ้พือ่ให้ดูแลประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ดยีิง่ขึน้	ระบบสขุภาพ

156 
จาก	ไทยแพนเปิดผลตรวจผกัผลไม้พบสารพษิตกค้างเกนิมาตรฐาน ๔๑% ผกัห้างแย่กว่าผกัตลาดสด ตะลงึพบสารพษิ

ห้ามใช้ในประเทศไทยตกค้างอือ้ ๑๒ ชนดิ,	โดย	เครอืข่ายเตอืนภยัสารเคมีก�าจัดศตัร,ู	2562.สบืค้นจาก	https://www.thaipan.org/ 
action/1107	?fbclid=IwAR3	Is4ycQXkJy7	Vs-2NtwL4nAf1MsngtD9	VKu-ELx8GnDjTg_LqU2DhcRuw

157 
จาก	 รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี ๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิในชีวิตและร่างกาย 

เกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีคัดค้านการต่ออายุใบสำาคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตของกรมวิชาการเกษตร.  
โดย	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

158 
จาก	“มนัญญา” ร่วมผู้แทน ๔ ภาคส่วน เดินหน้าแบน ๓ สารเคมีอันตราย ลั่น! ๑ ธ.ค. นี้ พร้อมยกเลิกจำาหน่าย

ทั้งหมด,	โดย	เดลินิวส์ออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1703709
159 

จาก	มติเอกฉันท์! คกก. วัตถุอันตรายแบน ๓ เคมีอันตราย มีผลบังคับใช้ ๑ ธ.ค. นี้เป็นต้นไป,	โดย	มติชนออนไลน์,
2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/economy/news_1722547

160 
จาก คกก. วัตถุอันตรายลงมติ เลื่อนแบน ๒ สารไป ๖ เดือน ‘ไกลโฟเซต’ แค่จำากัดการใช,้	โดย	มติชนสุดสัปดาห์,

2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_250870
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ปฐมภูมิจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีครอบคลุมท้ังการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค	การรกัษาพยาบาล	และการฟ้ืนฟสูขุภาพ	นอกจากนี	้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องได้มีความพยายามด�าเนนิการ 
ให้ประชาชนบางกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้รับบริการดังกล่าวท้ังพระสงฆ	์ ผู้ต้องขัง	 แรงงาน
ต่างด้าว	3	สัญชาติ	และผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ส่วนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการแก้ไขปัญหา	

ส�าหรับปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ	 รัฐได้มีความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 และประสบ
ความส�าเร็จในการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ได้ในระดับหน่ึง	 รวมท้ังได้จัดให้มีบริการให้ค�าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
แก่วัยรุ่นตั้งครรภ์และแม่วัยรุ่น	 นอกจากนี้	 ในปี	 2562	 พบว่ามีสถานการณ์สุขภาพที่ควรติดตามและเฝ้าระวัง	 คือ 
การที่มีผู้ป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน	 และมีผู้เจ็บป่วยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
กญัชาทีไ่ม่ได้มาตรฐานหรอืไม่ถกูต้องเพิม่ขึน้	ส่วนปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพยงัคงเป็นปัญหาต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา	
คือ	ปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	และสารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	ที่แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายและมีการก�าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน	 แต่ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน	ทั้งนี ้
ในประเด็นเรื่องสิทธิด้านสุขภาพ	กสม.	มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.	 รัฐควรเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย ์
ได้โดยสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มนักเรียนรหัส	 G	 และ	 P	 และกลุ่มคนดั้งเดิมท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีช่ือในทะเบียนราษฎร 
เพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของบุคคลสองกลุ่มนี้	

2	 รัฐควรใช้มาตรการเชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น	 การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ 
การท�าแท้งโดยไม่ปลอดภัย	 โดยการให้ความรู้และบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	 ทั้งนี้	 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งด�าเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์และแม่วัยรุ่นตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2562	โดยเร็ว	

3.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้กัญชาทาง 
การแพทย์	รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายต่อสุขภาพหากใช้กัญชาที่ไม่ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ			

4.	ควรก�าชับให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา 
มลพิษด้านฝุ่นละอองอย่างจริงจงัโดยเร่งด�าเนนิมาตรการระยะสัน้ทีมุ่ง่ลดปรมิาณฝุน่ละออง	PM	2.5	เพือ่บรรเทาผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชน	 ส่วนในระยะกลาง	 ควรใช้มาตรการต่าง	ๆ 	 ทั้งด้านบริหารและนิติบัญญัติเพื่อประกันว่า 
ค่ามาตรฐาน	PM	2.5	จะเป็นไปตามค่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก	

5.	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาข้อเสนอแนะเรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรตามรายงานการ 
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่	31/2562	ลงวันที่	6	กุมภาพันธ์	2562	ของ	กสม.	ดังกล่าวข้างต้น

3.3  สิทธิด้านการศึกษา

ภาพรวม

กติกา	 ICESCR	ข้อ	13	ได้รับรองสิทธิของทุกคนให้ได้รับการศึกษา	 โดยการศึกษานั้นต้องมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพ	ความส�านึกในศักดิ์ศรีของคน	การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	ความสามารถ 
มีส่วนร่วมในสังคม	 รัฐภาคีต้องด�าเนินการให้การศึกษาระดับประถมเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคน
แบบให้เปล่า	จดัการศกึษาระดบัมธัยมซึง่ทกุคนสามารถเข้าถงึได้	และเปิดโอกาสให้ทกุคนสามารถได้รบัการศกึษา 
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒81

ขัน้อดุมศกึษาได้เท่าเทยีมกนับนพืน้ฐานของความสามารถ	ตลอดจนมกีารพัฒนาระบบโรงเรยีนทกุระดบั	นอกจากนี้ 
สิทธิดังกล่าวยังได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญา	 CRC	 ข้อ	 28	 ซึ่งได้ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก
เพิ่มเติมด้วยว่า	รัฐพึงมีมาตรการสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอ	ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน	และ
มีมาตรการประกันว่าระเบียบวินัยของโรงเรียนพึงสอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับ
หลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	

สิทธิด้านการศึกษาได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 54	 ท่ีบัญญัติให้รัฐมีหน้าท่ีด�าเนินการให้เด็ก 
ทกุคนได้รับการศกึษาเป็นเวลา	12	ปี	ตัง้แต่ก่อนวัยเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย 
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา	ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง	ๆ  
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ในการศกึษาและเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพคร	ูและในมาตรา	258	จ.	ทีก่�าหนดให้มีการปฏิรปู
ประเทศด้านการศกึษา	รวมถงึการด�าเนนิการให้เดก็เลก็ได้รบัการพฒันาก่อนเข้ารบัการศกึษาตามมาตรา	54	วรรคสอง 
การตรากฎหมายเพือ่จัดต้ังกองทนุตามมาตรา	54	วรรคหก	ภายใน	1	ปี	มีกลไกและระบบผลติ	พฒันาคร	ูและอาจารย์ 
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ

คณะกรรมการประจ�ากตกิา	ICESCR	ได้มข้ีอสงัเกตต่อการเสนอรายงานการปฏบิตัติามกตกิาฯ	ของประเทศไทย 
เมือ่เดอืนมถินุายน	2558	ในส่วนสทิธด้ิานการศกึษาว่า	รฐัควรด�าเนนิการเพือ่ประกนัว่าเดก็ทกุคนในราชอาณาจกัร 
จะเข้าถงึการศกึษาระดบัประถม	ศกึษาสาเหตขุองการออกจากโรงเรยีนกลางคัน	ปรบัปรงุคณุภาพการศกึษา	รวมถงึ
การฝึกอบรมคร	ูสอดคล้องกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมการประจ�าอนุสญัญา	CRC	ต่อการเสนอรายงานการปฏบิตัติาม
อนสุญัญาฯ	ของประเทศไทยเม่ือเดอืนกมุภาพันธ์	2555	ทีเ่หน็ว่า	รฐัพงึมนีโยบายหรอืมาตรการทีป่ระกันว่าเดก็ทกุคน 
นับแต่แรกเกิดถึงวัยเรยีนจะเข้าถงึโปรแกรมการพฒันาเดก็เลก็แบบองค์รวม	(Holistic	Early	Childhood	Development: 
ECD)	 มีมาตรการให้เด็กวัย	 6	-	11	 ปีท่ีอยู่นอกโรงเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา	 ศึกษาสาเหตุของการออกจาก
โรงเรียนกลางคัน	รวมทั้งมีมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา		

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2561	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะ 
ในท�านองเดียวกัน	 กล่าวคือ	 รัฐควรด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง	รวมถึงเด็กก่อนวัยเรียน	เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย	เด็กด้อยโอกาสทางสังคมเด็กที่ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	โดยอบรมและพัฒนาครู	จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ	ความถนัด	
ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ	ตลอดจนมีการติดตามการปฏิรูปการศึกษา	

ในปี	 2562	 รัฐบาลได้ด�าเนินการส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษาต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมาตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	และเรื่องการศึกษาอยู่ในประเด็นที่	11	ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต	แบ่งเป็นช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น	วัยแรงงาน	และวัยผู้สูงอายุ	และประเด็นที่	
12	ว่าด้วยการพัฒนาการเรียนรู้	ได้แก่	การศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยมีสถานการณ์ 
ทีเ่กีย่วข้อง	การด�าเนนิการของรฐับาลและหน่วยงานของรฐั	ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในการส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิดังกล่าว	ดังนี้

 3.3.1 การศึกษาของเด็กปฐมวัย

	 	 ในช่วงก่อนการจัดท�ารฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัมข้ีอมลูบ่งชีว่้า	เดก็ปฐมวยัของไทยกว่าร้อยละ	30 
มีพัฒนาการล่าช้ากว่ามาตรฐาน	 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เด็กไทยมีปัญหาในการเรียนรู้และการศึกษา	 เช่น	
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ข้อมูลจากกรมอนามัยระบุว่า	 จากการส�ารวจเก่ียวกับการพัฒนาของเด็กเล็กเม่ือปี	 2557	พบว่า	 เด็กแรกเกิด	-	2	 ปี 
มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ	 22	 ส่วนเด็กอายุ	 3	-	5	 ปี	 มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ	 34161	 การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นประเด็นที่ได้รับการก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น	และเพื่อให้เกิดการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
รัฐได้ตราพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	2562	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นไป 
เพื่อให้เด็กซึ่งมีอายุต�่ากว่า	6	ปีได้รับการคุ้มครองดูแล	และได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา	
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามกฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้มีการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์	และเมื่อคลอดแล้วเด็กจะต้องได้
รบัการคุม้ครองให้อยูร่อดปลอดภยัและมพีฒันาการทีด่รีอบด้าน	รวมทัง้ก�าหนดให้สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัจดัการเรยีนรู้
ท่ีเหมาะสมเพือ่เตรยีมความพร้อมแก่เดก็	และให้ผูด้แูลเดก็ปฐมวยัต้องได้รบัความรูแ้ละทกัษะส�าหรับการพัฒนาเดก็ด้วย	

	 	 การด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัน้ีิเน้นการบรูณาการการท�างานร่วมกนัของทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงาน 
ของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	โดยมีส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพฒันาเดก็ปฐมวยัตามพระราชบญัญตักิารพฒันาเดก็ปฐมวยั	พ.ศ.	2562 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ.	2561	-	2564	ประกอบด้วยยุทธศาสตร์	 เช่น	การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่	 การจัดระบบข้อมูลและ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงกฎหมาย	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้	 เป็นต้น162	 ขณะนี้แผน 
ดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป	อย่างไรก็ตาม	มีผู้แสดงความกังวลว่าจ�านวนบุคลากร
ของส�านักมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้	 ภายใต้ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งรับผิดชอบการ
ด�าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้และตามร่างแผนปฏิบัติการฯ	อาจไม่เพียงพอและไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณงาน	และอาจ
ส่งผลให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 3.3.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

	 	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 10	 รับรองว่าบุคคลมีสิทธิและโอกาส 
เสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคุีณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 
โดยข้อมูลสถิติประชากรในการเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานตามท่ีปรากฏในรายงานการศึกษาไทย	 พ.ศ.	 2561 
ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2556	-	2560163	มีดังนี้

	 	 -	 ในภาพรวม	นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นทั่วประเทศเมื่อเทียบกับประชากร
ในช่วงอายุระหว่าง	3	-	17	ปี	ในแต่ละปีการศึกษามีสัดส่วนสูงใกล้เคียงกันและไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก	เช่น	ปีการศึกษา	
2556	มีร้อยละ	96.4	จากจ�านวนประชากร	12,607,577	คน	ปีการศึกษา	2558	มีร้อยละ	95.2	จากจ�านวน
ประชากร	12,469,766	คน	และปีการศึกษา	2560	มร้ีอยละ	96.9	จากจ�านวนประชากร	12,130,226	คน	เป็นต้น

161 
จาก	 วิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยของไทย ตำ่ากว่ามาตรฐานถึง ๓๐% เร่งค้นหาเพื่อแก้ไขทันท่วงที,	 โดย	 Hfocus 

เจาะลึกระบบสุขภาพ,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2016/06/12324
162 

จาก	ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔,	 โดย	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2562.	สืบค้นจาก	http://www.mua.go.th/users/budget/doc/0503_4_w657_detail.pdf

163 
จาก	 รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑, น. ๑๖๕,	 โดย	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2562.	 สืบค้นจาก 

https://pmnk.kkzone1.go.th/data/news3/24-02-2019-17-34-35_1344028011.pdf
อนึ่ง	 รายงานการศึกษาไทย	 พ.ศ.	2561	 ระบุแหล่งท่ีมาจาก	 ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

โดยเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2561
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒83

	 	 -	 ในมิติการเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ	(ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)164	ผู้ที่เรียนในระดับชั้น
ของการศกึษาภาคบงัคบัส่วนใหญ่จะมอีายรุะหว่าง	6	-	14	ปี	ในแต่ละปีการศกึษามีจ�านวนเพิม่ข้ึน	โดยในปีการศกึษา	
2560	มนีกัเรยีนได้เรยีนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบัทัว่ประเทศในสถานศกึษาทกุสงักดัถงึร้อยละ	98.8	จากจ�านวน
ประชากร	7,191,425	คน	ซึ่งต่างจากปีการศึกษา	2556	และ	2558	ที่มีร้อยละ	94.5	จากจ�านวนประชากร	
7,706,326	คน	และร้อยละ	96.5	จากจ�านวนประชากร	7,438,384	คน	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ดี	 นักเรียนที ่
ศกึษาต่อถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมสัีดส่วนเพยีงประมาณร้อยละ	70	ของประชากรทีมี่อายรุะหว่าง	15	-	17	ปี 
และมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ	77.9	ในปี	2556	เหลือเพียงร้อยละ	71.1	ในปี	2560	เนื่องจากผู้เรียนบางคน 
ที่ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับประสงค์เข้าสู่ภาคแรงงานมากกว่าที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 	 ขณะเดียวกัน	 มีข้อมูลว่าในปีการศึกษา	 2558	-	2560	 จ�านวนและร้อยละของนักเรียนออก
กลางคันมีแนวโน้มลดลง	คือ	5,567	คน	5,377	คน	และ	4,038	คน	ตามล�าดับ	ส่วนสาเหตุของการออกกลางคัน 
โดยส่วนใหญ่พบว่า	ร้อยละ	21	เกิดจากปัญหาครอบครัว	ร้อยละ	17	เกิดจากฐานะยากจนและหาเลี้ยงครอบครัว 
และร้อยละ	10	เกิดจากการสมรส165

	 	 ในการลดความเหลื่อมล�้าของโอกาสทางการศึกษา	 (ซึ่งหมายรวมถึงเด็กท่ีมาจากครอบครัว
ที่มีฐานะยากจน)	 รฐับาลได้ตราพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	พ.ศ.	 2561166	 โดยมี
วตัถปุระสงค์ประการหนึง่เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา	ช่วยเหลือเยาวชน	
ผู้ด้อยโอกาสให้ส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้พัฒนาเด็ก	 เยาวชนตามศักยภาพ 
ที่ต่างกัน	สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ	

	 	 ในการด�าเนนิการตามกฎหมายฉบับนี	้รฐับาลได้ก�าหนดให้มีระบบสารสนเทศเพือ่ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา	 (Information	 System	 for	 Equitable	 Education	 :	 iSEE)	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจ�านวนมากกว่า	4	ล้านคน	ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษา	โดยเชื่อมโยง 
กบัเลขประจ�าตวั	13	หลกัของเดก็และครอบครวักับฐานข้อมลูภาครฐัใน	6	กระทรวงทีเ่ก่ียวข้อง	และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์167	แล้วน�ามาใช้ควบคู่ไปกับโครงการที่ภาครัฐได้ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน	เช่น	โครงการเรียนฟรี	15	ปี	
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน	และกองทุนอาหารกลางวัน	เป็นต้น	

164 
มาตรา	17	ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ก�าหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยก�าหนดให้คนไทยต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 และต้องเข้ารับ
การศึกษาอย่างช้าสุดเมื่ออายุ	7	ปี	ทั้งนี้	ผู้ที่เรียนในระดับชั้นของการศึกษาภาคบังคับนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง	6	-	14	ปี

165 
จาก	ระบบฐานข้อมลูด้านสงัคมและคณุภาพชวีติ, จำานวน อตัรา และสาเหตขุองนกัเรยีนออกกลางคัน,	โดย	ส�านกังาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2562.	สืบค้นจาก	http://social.nesdb.go.th/social/
166 

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561
167 

จาก	 “iSEE” ฐานข้อมูลช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าของประเทศไทย,	 โดย	 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 
การศึกษา,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.eef.or.th/our-work/work-on-database/

อน่ึง	 ศักยภาพของ	 iSEE	 สามารถช่วยค้นหา	 คัดกรองเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างละเอียดเป็นรายคน 
ส�ารวจถึงท่ีอยู่	 พบตัวตนจริงและใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีความแม่นย�าสูง	 ประมวลผล	บริหารจัดการช่วยเหลือ	 ทั้งยังติดตามการมาเรียน
และพัฒนาการจนส�าเร็จ	 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 เป็นก�าลังคนที่มีศักยภาพของประเทศตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand 84

	 	 ผลการด�าเนินการพบว่า	ในปีการศึกษา	2561	ได้จัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียน
ยากจนพิเศษ	ไปแล้วกว่า	510,000	คน	ซึ่งเรียนอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
25,557	แห่ง	ทัว่ประเทศ	ในปีการศกึษา	2562	กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษามีแนวทางจะขยายการด�าเนินการ 
ไปยังโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 โดยมีเป้าหมายจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนใน
โรงเรยีนในสังกัดกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	จ�านวน	218	แห่ง	ในเบ้ืองต้นสามารถระบนัุกเรยีนทีม่คีวามยากจน 
หรือด้อยโอกาส	จ�านวน	15,787	คน	และผ่านการคัดกรองเหลือจ�านวน	13,037	คน	

	 	 ในด้านการเปิดโอกาสให้นกัเรียนทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบียนราษฎรได้รบัการศกึษาในโรงเรยีน	รฐับาล 
ได้มกีารด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	2535	ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่28	มนีาคม	2535	ทีเ่ห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธกิาร
จัดการศึกษาให้แก่เด็กไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย	 และได้มีการปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงาน
เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาโดยไม่จ�ากัดระดับ	ประเภท	และพื้นที่การศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้มาเป็นล�าดับ	เช่น	การออก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรบันกัเรียน	นกัศกึษา	เข้าเรยีนในสถานศึกษา	พ.ศ.	2548	ตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัที	่5	กรกฎาคม	2548	รวมทัง้ให้มกีารจดัสรรงบประมาณอดุหนนุค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศกึษา	ในหลกัการ 
ได้มกีารก�าหนดให้สถานศกึษาปฏบิตัต่ิอนกัเรยีนกลุม่นีเ้ช่นเดยีวกบับคุคลทีม่สีญัชาตไิทยทกุประการ	ทัง้การรับเข้าเรยีน 
และการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา168	 ทั้งนี้	 ในปีการศึกษา	 2561	 ข้อมูลจากระบบของศูนย์เทคโนโลยีและ 
การสือ่สาร	กระทรวงศกึษาธกิาร	ระบวุ่ามเีดก็นกัเรยีนทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีนราษฎรหรือไม่มเีลข	13	หลกั	ซึง่ได้ก�าหนด 
รหัส	 G	 ไว้ชั่วคราว	 จ�านวน	78,897	 คน	 แม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิทางการศึกษา	 แต่ยังประสบปัญหาการเข้าถึง 
สทิธขิัน้พืน้ฐานทีส่�าคัญอ่ืน	ๆ 	เช่น	การเดินทางและการรบับรกิารสาธารณสขุ	หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจงึได้ร่วมกนัด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรแก่เด็กกลุ่มนี้	 เช่น	 การก�าหนดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานและ
ตดิตามการด�าเนนิงานการก�าหนดสถานะบคุคลในสถานศกึษา	การก�าหนดแนวทางแต่งตัง้คณะท�างานแก้ไขปัญหาสถานะ
ทางทะเบียนของนักเรียนประจ�าจังหวัด	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องยังได้มีความพยายามสร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถยืนยันบุคคล	เพื่อน�าไปสู่การตรวจสอบและจัดท�า
ทะเบียนราษฎรและก�าหนดเลข	13	หลักให้กับนักเรียนเหล่านี้ต่อไป

 3.3.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

	 	 รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิรูปด้านการศึกษาเม่ือเดือนพฤษภาคม	2562	ประกอบด้วยการปฏิรูป
ระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ	โดยจดัท�าพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฉิบบัใหม่และกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้องการปฏริปูการพฒันาเด็กเล็กและเด็กก่อนวยัเรยีน	การปฏริปูเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา	เป็นต้น169

	 	 การตราพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 พ.ศ.	 2561	 นอกจากจะมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้เดก็ด้อยโอกาสไดเ้ข้าถงึการศกึษาอยา่งทัว่ถงึดงักล่าวข้างต้นแลว้	ยงัมเีปา้หมายที่จะพฒันาคณุภาพ 

168 
จาก	 คู่มือและแนวปฏิบัติสำาหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคล ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 

(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐),	 โดย	 กระทรวงศึกษาธิการ.	 สืบค้นจาก	 https://www.moe.go.th/moe/upload/news20/ 
FileUpload/50931-4205.pdf

169 
จาก แผนปฏริปูด้านการศกึษา,	โดย	คณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษา,	2562.	สบืค้นจาก	https://www. 

thaiedreform.org/knowledge/2880/
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒85

การศึกษาผ่านการพัฒนาคุณภาพครู	 โดยกองทุนฯ	 ให้การสนับสนุนเงินทุนในการด�าเนินโครงการพัฒนาครู 
และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	 ในช่วงเริ่มต้นโครงการเป็นการสรุปผลการศึกษาและถอดบทเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ	 มีสถาบันต้นแบบในการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 ในมิติของคุณภาพโรงเรียนและ 
ครูในลักษณะเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาร่วมกันทั้งระบบ	 จ�านวน	 280	 โรงเรียน	 และมีครูได้รับการพัฒนาทักษะ 
ในการจัดการเรียนการสอน	จ�านวน	5,600	คน

	 	 ส�าหรับผลการด�าเนินการที่ผ่านมา	 ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	 2561 
ของกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า	 กระทรวงฯ	 ได้ด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา170	 เช่น	 การรับ 
ครูผู้สอนในสาขาวิชาขาดแคลน171	 การส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษากลับมาพัฒนาบ้านเกิด172	 การให้ 
ภาคเอกชนมส่ีวนร่วมพฒันาสถานศึกษาในโครงการโรงเรยีนประชารฐั173	โครงการพฒันาการอ่านออกเขยีนได้174 
และการทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษา175	เป็นต้น	นอกจากนี้	ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าได้น�าอินเทอร์เน็ตและการศึกษาทางไกลมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วย	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระบุว่า	 ผลการทดสอบระดับ 
การศกึษาพืน้ฐาน	(O-NET)	ในระดบัประถมศึกษาปีที	่6	มัธยมศกึษาปีที	่3	และมัธยมศกึษาปีที	่6	ในรอบ	3	ปีทีผ่่านมา 
(ปีการศึกษา	2559	-	2561)	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงต�่า176	ดังปรากฏในตารางที่	2

170 
จาก ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวง

ศึกษาธิการ,	 โดย	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,	 2562.	 สืบค้นจาก	 http://www.moe.go.th/moe/ 
nipa/download/ActionPlan2562.pdf

171 
เนือ่งจากการสอบแข่งขนับรรจุบคุคลเข้ารบัราชการครทูีผ่่านมาจะรบัเฉพาะผูที้จ่บการศกึษา	ระบบ	5	ปี	ในสาขา 

ที่	ก.ค.ศ.	รับรอง	ซึ่งท�าให้บุคคลที่จบการศึกษาระบบ	4	ปี	ที่เรียนในสาขาวิชาขาดแคลนไม่สามารถมาสอบเป็นครูได้
172 

มเีป้าหมายคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ	10	รุน่	จ�านวน	48,374	คน	โดยจะทยอยบรรจเุข้ารบัราชการครใูนภูมลิ�าเนา 
ของตนเองตั้งแต่	พ.ศ.	2559	-	2568

173 
เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ปี	 2559	 โดยให้ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือลดความเหล่ือมล�้า 

ทางการศึกษา	ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ	บุคลากร	ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียน	รุ่นที่	1	จ�านวน	3,351	โรงเรียน	และ 
รุ่นที่	2	จ�านวน	1,257	โรงเรียน

174 
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย	 โดยผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	 (NT)	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	 ในเรื่องความสามารถด้านภาษา	 ปีการศึกษา	 2560 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	51.94	ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา	2559	และ	2558	ตามล�าดับ

175 
ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบในเชงิอัตนยัเน้นการคิดวเิคราะห์	ดงันี	้1)	ส่งเสรมิให้สถานศึกษาใช้ข้อสอบอตันยั

ในชั้นเรียนทุกระดับชั้น	 และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามประกาศ	สพฐ.	2)	 ส่งเสริมการตั้งค�าถามที่กระตุ้นการคิดในห้องเรียน 
3)	การสอบ	O-NET	วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีข้อสอบอัตนัยร้อยละ	20	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2559	-	2560	และ 
4)	มแีนวปฏบิตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ตามหลักสูตรฯ	โดยมกีารวดัและประเมนิผลเป็นระยะ	ให้ความส�าคญักบัคะแนน
ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค	(70	:	30	หรือ	80	:	20)	เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง

176 
จาก	สถิต ิO - NET, โดย	สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ	(องค์การมหาชน),	2562.	สบืค้นจาก	https://

www.niets.or.th/th/catalog/view/3865
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา / ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561

คณิตศาสตร์ 40.47 37.12 37.50 29.31 26.30 30.04 24.88 24.53 30.72

ภาษาอังกฤษ 34.59 36.34 39.24 31.80 30.45 29.45 27.76 28.31 31.41

วิทยาศาสตร์ 41.22 39.12 39.93 34.99 32.28 36.10 31.62 29.37 30.51

ภาษาไทย 52.98 46.58 55.90 46.36 48.29 54.42 52.29 49.25 47.31

	 	 ตารางที	่2	แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบในกลุ่มวิชาหลักพบว่า	ผลการทดสอบในแต่ละระดับชั้น 
ยังไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน	 เช่น	 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยมีคะแนนสูงขึ้น	 แต่กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนลดลง	 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
6	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงขึ้น	 แต่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยมีคะแนนลดลง	ทั้งนี ้
ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	และวิทยาศาสตร์มีคะแนนต�่ากว่าวิชาภาษาไทย	แต่ทุกกลุ่มวิชามี
คะแนนต�่ากว่าร้อยละ	50

	 	 นอกจากนี	้มข้ีอมลูเกีย่วกบัผลการสอบ	O-NET	โดยเฉพาะระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	เมือ่จ�าแนกตาม
สงักดัหรอืภมูภิาค	พบว่า	โรงเรยีนในสงักดัของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษามีคะแนนเฉลีย่ทกุวชิาสงูกว่าร้อยละ 
50	 เช่น	 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 69.65	 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 65.82	 เป็นต้น 
ขณะที่โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ	34	-	35	และวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ	35	-	36177

	 	 ทัง้นี	้ยงัปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าโรงเรยีนในพืน้ทีช่นบทยงัขาดแคลนครบูางสายวชิา	ได้แก่	คณติศาสตร์	
วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	และต้องใช้ครูที่สอนวิชาอื่นมาสอนแทน	รวมทั้งการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการท่องจ�า	
ขณะที่ข้อสอบ	O-NET	มีลักษณะเป็นข้อสอนเชิงวิเคราะห์ซึ่งไม่สอดคล้องกัน178 

	 	 ส�าหรบันโยบายว่าด้วยการยบุหรอืควบรวมสถานศกึษาขนาดเลก็	กระทรวงศกึษาธกิารได้มรีะเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการจัดตัง้	รวม	หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2550	ก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทาง
ในการจัดตั้ง	รวม	หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบ	วางแผน	และการมีส่วนร่วมจาก 
ผู้ปกครองนักเรยีน	และชมุชน	ข้อมลูจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ระบวุ่ามกีารก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนนิงานรวมโรงเรยีนขนาดเลก็เพ่ือรองรับการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง	พ.ศ.	2554	-	2561	ได้แก่	การบรหิาร

177 
แหล่งเดิม.

178 
จาก	วิเคราะห์ ‘คะแนนโอเน็ต’ เหตุใดยังยำ่าแย่??,	โดย	ไทยรัฐออนไลน์.	เข้าถึงจาก	https://www.thairath.co.th/

content/413042
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จัดการบุคลากร	การบริหารจัดการวิชาการ	การบริหารการเงิน	พัสดุ	ที่ดิน	อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น	ๆ 	และ 
การบรหิารจดัการการเดนิทางไปเรยีนกรณรีวมโรงเรยีน179	ขณะเดยีวกัน	ข้อมลูจากส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษาระบวุ่า 
แนวทางการยุบหรือควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กมีกลไกการด�าเนินการท่ีอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่	 รวมทั้งเมื่อมีการยุบหรือควบรวมสถานศึกษาใดแล้วจะมีมาตรการช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทาง	เช่น	การจัดให้มีรถรับ	-	ส่งและการสนับสนุนค่าเดินทาง	เป็นต้น	ส�าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมลัีกษณะพเิศษ	เช่น	โรงเรยีนในพืน้ทีส่งูห่างไกล	โรงเรยีนตามพ้ืนทีช่ายแดน	และโรงเรยีนบนเกาะ	เป็นต้น	
แม้จ�านวนนักเรียนและครูที่มีน้อยจะส่งผลต่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	 แต่หากพิจารณา
บริบทเชิงพื้นที่และสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาที่เด็กควรได้รับแล้ว	 การคงไว้ซึ่งสถานศึกษาลักษณะนี้ย่อมเป็น 
สิ่งจ�าเป็น180

	 	 ข้อมูลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ระบุว่า	 ณ	 เดือนธันวาคม	 2561	 มีโรงเรียน 
ขนาดเล็กทีม่นัีกเรยีนต�า่กว่า	120	คน	จ�านวน	14,796	โรงเรยีน	มนีกัเรยีนต�า่กว่า	40	คน	จ�านวน	2,845	โรงเรยีน	
โรงเรยีนในพืน้ท่ีสงู	1,190	โรงเรยีน	และโรงเรยีนท่ีอยูใ่นพืน้ทีเ่กาะแก่งห่างไกล	123	โรงเรยีน	ทัง้นี	้มโีรงเรียนขนาดเลก็ 
ที่มีนักเรียนต�่ากว่า	40	คน	ขอปิดตัวด้วยความสมัครใจเพียง	83	โรงเรียนจากทั้งหมด	2,845	โรงเรียน181

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

รัฐบาลมีความพยายามด�าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
ตามที่ได้มีการรับรองไว้ทั้งในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	 รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง	 โดยในปี	
2562	รฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเดก็ปฐมวัยโดยการตรากฎหมายเฉพาะและก�าหนดมาตรการและกลไก 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 เพื่อประกันว่าเด็กวัยนี้จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและเหมาะสมกับวัย 
การมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กจากครอบครัวยากจนและเด็กกลุ่มเสี่ยงอื่น	ๆ 	 เพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ 
เพื่อป้องกันการออกจากโรงเรียนกลางคันหรือการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 รวมถึง 
ความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาครูและการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยให้เอกชนมีส่วนร่วม	ซึง่	กสม.	เหน็ว่าเป็นมาตรการส�าคญั	แต่ในบางเรือ่ง	เช่น	การพัฒนาเดก็ปฐมวยั	และการพฒันา 
คุณภาพการศึกษา	 ยังต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน	 ในการนี ้
จึงมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

1.	 รัฐบาลควรเร่งจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้การด�าเนินการของหน่วยงานและ 
ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและส่งเสรมิสนบัสนนุซึง่กนัและกัน	และควรม ี
ระบบก�ากับดูแลการด�าเนินการให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง	 รวมทั้งควรพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและ
บุคลากรที่เหมาะสมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ก�าหนด

179 
จาก แนวทางการดำาเนนิงานรวมโรงเรยีนขนาดเลก็เพือ่รองรบัการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง พ.ศ.	2554	-	 

2561,	โดย	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2562.	สบืค้นจาก	http://202.29.216.149/smallschool/data/
guidelines.pdf

180 
จาก	มตอิงค์กรครูค้าน ศธ. ยบุ ร.ร. เลก็ ‘สพฐ.’ คยุแผนควบรวม ๗ ส.ค. นี,้	โดย	มตชินออนไลน์,	2562.	สบืค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/education/news_1610477
181 

จาก	กพฐ. ชงยุบรวม ๑.๘ หมื่น ร.ร. เล็ก แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา,	โดย	มติชนออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก 
https://www.matichon.co.th/education/news_1606007
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2.	รฐับาลควรสนบัสนนุการด�าเนนิงานของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาอย่างต่อเนือ่งในการช่วยเหลือ 

เดก็ทีอ่อกจากโรงเรยีนกลางคันเนือ่งจากสาเหตุต่าง	ๆ 	เดก็ท่ีอยูน่อกระบบการศกึษา	ให้สามารถเข้าถึงและได้รบัการศึกษา 

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ 

ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ	 รวมทั้งควรศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยท่ีท�าให้เด็กท่ีไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา	 เช่น 

เด็กทีต้่องออกจากการศกึษาเนือ่งจากการสมรส	หรอืเพือ่ไปประกอบอาชพีเนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 

เป็นต้น	เพื่อก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของเด็กกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว	

3.	 รัฐบาลควรเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดทั้งที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง 

ศึกษาธิการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใด	 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและทักษะของคร ู

โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนในกลุม่วิชาหลกั	รวมทัง้ควรมมีาตรการด้านการบรหิารหรอืมาตรการอ่ืนใด 

เพื่อประกันว่าคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาภาคบังคับในทุกสังกัดจะมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน		

3.4  ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ภาพรวม

จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก	 สหประชาชาต ิ

จึงได้จัดท�าแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจข้ึนเรียกว่า	หลักการช้ีแนะเร่ือง 

สทิธมินษุยชนส�าหรบัธรุกจิ	(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	ข้ึน 

เมื่อปี	 2554	 หลักการดังกล่าวต้ังอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศในการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้ว	 ซึ่งรวมถึงพันธกรณีในการคุ้มครองบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท�าโดยหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือโดยบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงธุรกิจเอกชนด้วย	 ทั้งนี้	

หลักการ	UNGPs	มีสาระส�าคัญแบ่งเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ	ความรับผิดชอบของ

ธุรกิจในการเคารพสิทธิ	 และการเข้าถึงการเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบ

ธุรกิจ	 (Protect,	 Respect	 and	 Remedy	 Framework)	 	 แม้ว่า	 UNGPs	 จะไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย

เช่นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน182	 แต่ในการจัดท�า	 UNGPs	 ได้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	องค์กรภาคประชาสังคม	และผู้ได้รับผลกระทบในหลายประเทศ	จึงท�าให้ได้รับการยอมรับ 

ในวงกว้าง	และหลายประเทศทั่วโลกได้น�ามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน		

รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ	 UNGPs	

และได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้

หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน�าหลักการชี้แนะฯ	 ไปปฏิบัติให้เกิดผล	 ในรายงานผลการประเมิน

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2561	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

182 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการหารือเกี่ยวกับการจัดท�าร่างสนธิสัญญาดังกล่าว	 จาก	 https://www.business 

humanrights.org/sites/default/files/documents/Zero%20Draft%20BHR%20Treaty%20-%20Summary_0.pdf



บทที่
3

กา
รป

ระ
เมิ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์

สิท
ธิด

้าน
เศ

รษ
ฐก

ิจ 
สัง

คม
 แ

ละ
วัฒ

นธ
รร

ม

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒89

หลายประการ	 เช่น	 แนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ	 การพิจารณาก�าหนดกลไกก�ากับดูแลการลงทุน 

ในต่างประเทศของผู้ลงทนุสญัชาตไิทย	การพจิารณารปูแบบการเยยีวยาท่ีหลากหลายนอกเหนือจากตวัเงินการสนับสนุน 

ให้ธนาคารน�าหลกัการเกีย่วเนือ่งกบัสทิธมินษุยชนเป็นเง่ือนไขการพจิารณาปล่อยสนิเช่ือ	การให้รฐัวิสาหกิจแสดงบทบาท 

เป็นผู้น�าในการน�าหลักการ	 UNGPs	 มาใช้	 การให้ความส�าคัญกับการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานใน

อุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ	UNGPs	แก่ผู้ประกอบการเอกชน	เป็นต้น

ในปี	2562	รัฐบาลได้ด�าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	และมีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ	ดังนี้

 3.4.1 การจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

	 	 การจัดท�าแผนปฏิบัติการนี้ได้เริ่มในปี	 2559	 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็น 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั	และได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดแนวทางจัดท�า	ตดิตาม	และประเมนิผลตามแผน

ปฏิบัติการระดับชาตว่ิาด้วยธุรกิจกบัสทิธิมนุษยชนข้ึนเพ่ือเป็นกลไกก�ากบัการด�าเนนิงานในเรือ่งนี	้กระทรวงยตุธิรรม

ได้ด�าเนินกระบวนการจดัท�าแผนปฏบิตักิารฯ	อย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ปี	2560	ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมลูสถานการณ์ 

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพ้ืนท่ี	 การจัดประชุมกลุ่มผู ้เช่ียวชาญ	 การหารือร่วมกับภาคภาครัฐและภาค

ธุรกิจและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ	 จากภาคประชาสังคมร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธมินุษยชนแห่งชาต	ิกระทรวงการต่างประเทศ	และหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย	โดยได้ประมวลข้อมูล

และข้อคดิเหน็ทีไ่ด้จากกระบวนดังกล่าวมาจัดท�าร่างแผนปฏิบตักิารฯ	และเม่ือวนัที	่29	ตลุาคม	2562	คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	 ระยะที่	 1	 (พ.ศ.	 2562	-	2565) 

ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	และได้มีการประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2562

	 	 แผนปฏิบัติการระดับชาติดังกล่าว	

ได้ก�าหนดประเด็นหลักที่จะด�าเนินการในช่วงระยะที่	1 

ไว้	4	ประเด็น	ได้แก่	1)	ด้านแรงงาน	2)	ด้านชุมชนทีด่นิ	

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	3)	 ด้านนกัปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนและ	 4)	 ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

และบรรษัทข้ามชาติ	 ในแต่ละด้านมีการก�าหนด 

กิจกรรมที่ภาครัฐจะต้องด�าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ 

ส ่งเสริมให ้ภาคเอกชนประกอบธุรกิจโดยเคารพ 

สิทธิมนุษยชน	 และส่งเสริมให้ผู ้ได้รับผลกระทบด้าน 

สิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจได้เข้าถึงการ

เยียวยาตามหลักการ	 UNGPs	 เช่น	 การพัฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมาย	 การก�าหนดนโยบายหรือมาตรการ 

เพือ่ให้การคุ้มครองสทิธมิปีระสทิธผิลยิง่ขึน้	การให้ความรู้ 

แก่ผู้ประกอบการแรงงานและประชาชน	 การก�าหนด

แนวทางด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ	

บริษัทลูก	รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน	เคารพกฎหมาย	
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มาตรฐานและหลักการสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	 แผนปฏิบัติการฯได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม	 กรอบเวลาด�าเนินการและตัวชี้วัดเป็นรายกิจกรรม	 รวมทั้งได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลช่วงครึ่งแผนฯ 
ในปี	2563	และเมื่อสิ้นสุดแผนฯ	ในปี	2565			

 3.4.2 บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการนำาหลักการ UNGPs มาใช้

	 	 หลักการ	UNGPs	ข้อ	4	ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ด�าเนินการ	ในการส่งเสริมให้มีการน�าหลักการ	UNGPs 
ไปใช้	 รัฐบาลไทยจึงเห็นว่ารัฐวิสาหกิจควรเป็นแบบอย่างแก่ธุรกิจเอกชนในการน�าหลักการ	 UNGPs	 ไปปรับใช้ 
โดยในปี	2561	กสม.	ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	และโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ	 (UN	 Development	 Programme:	 UNDP)	 จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่หลักการ	 UNGPs 
แก่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจกว่า	50	แห่ง183	ทั้งนี้	ตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจที่น�าหลักการ	UNGPs	ไปใช้	มีดังนี้

	 	 (1)	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที ่
ได้มีการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามข้อ	16	ของหลักการ	UNGPs	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2562	โดยมี 
สาระส�าคัญ	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของสถาบันฯ	 ต้องตระหนักถึงความส�าคัญและ
เคารพต่อสิทธมินษุยชนในทกุด้านของบคุคลทกุคน	ตลอดจนสงัคมและชมุชนตามกฎหมายและหลกัการ	UNGPs	รวมถึง 
การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 การหลีกเลี่ยงการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	และการสื่อสาร	เผยแพร่	ให้ความรู้	ท�าความเข้าใจ	ก�าหนดแนวทาง	สอดส่องดูแล 
และในการสนับสนุนอื่นใดแก่ผู ้เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 นอกจากน้ี	 สถาบันฯ	 จะมีการ 
ตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าคู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights	 Due	 Diligence:	 HRDD) 
อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากภารกิจของสถาบันฯ	 มีงานวิจัยค่อนข้างหลากหลายสาขา	 รวมทั้งให้บริการอุตสาหกรรมด้วย 
ในเบื้องต้นจึงจะเป็นการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อน184

	 	 (2)	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 ได้มีประกาศธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ที่	27/2562	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2562	เรื่อง	นโยบาย 
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนของธนาคาร	 เพื่อสร้างความตระหนักรู ้	 ตลอดจนเพ่ือเน้นย�้าถึงความส�าคัญของ 
การก�ากับดูแลและบูรณาการเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	 และภารกิจของธนาคาร	 ซึ่งครอบคลุมถึงลูกค้า	
พนักงาน	 ตลอดจนคู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียตามห่วงโซ่อุปทาน	 (supply	 chain)	 และห่วงโซ่คุณค่า	 (value	 chain)	
นอกจากการประกาศนโยบายในการท�าธุรกจิทีเ่คารพสทิธมินษุยชน	ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกในการน�าหลกัการ	UNGPs	ไปใช้ 

183 
จาก	การสมัมนาวชิาการ เรือ่ง “Leading by Example: รฐัวสิาหกิจไทยสู่ต้นแบบการทำาธรุกจิทีเ่คารพสิทธมินษุยชน”

เมื่อวันที่	5	 เมษายน	2561	ณ	โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	กรุงเทพฯ	จัดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

184 
แบ่งเป็นความเสี่ยง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 (1)	 การด�าเนินการโครงการวิจัยในพื้นที่	 (2)	 ความเสี่ยงต่อลูกจ้างของสถาบันฯ 

(3)	ความเสีย่งต่อลกูจ้างรบัเหมาค่าแรง	(4)	ความเสีย่งต่อชมุชนและสงัคมรอบพืน้ทีป่ฏิบตักิาร	(5)	ความเสีย่งต่อลกูค้าและผูร้บับรกิาร.
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และการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานแล้ว	ขั้นตอนต่อไป	คือ	การท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
ของธนาคารและคู่ค้า	และขั้นตอนที่สาม	คือการจัดตั้งศูนย์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	ทั้งนี้ผู้บริหารของธนาคาร
ได้ยืนยันว่าจะด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง185

	 	 นอกจากการด�าเนินการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 2	 แห่งข้างต้น	 ในปี	 2562	 รัฐบาลได้มี 
การพฒันาแนวทางการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิทีค่�านงึถงึหลกัสทิธมินษุยชนมากขึน้	โดยส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ท�าการปรับปรุงหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และแนวปฏบิตัริะหว่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และคณะรฐัมนตรี
ได้มมีติเหน็ชอบหลกัการและแนวทางทีป่รบัปรงุใหม่เมือ่วนัที	่26	มนีาคม	2562	และให้รฐัวิสาหกจิ	รวมถงึรัฐวสิาหกจิ
ทีไ่ด้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบังคบั	หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีใ่ช้บงัคบักบัรฐัวสิาหกิจเป็นการทัว่ไป 
น�าหลักการและแนวทางฯ	ไปปฏิบัติและน�าไปใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย	หลักการและแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 2562	 ได้วางแนวปฏิบัติที่ค�านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ในหมวด	4 
เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 ก�าหนดให้ต้องมีการก�าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	 ท้ังผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน	(พนกังาน	และลูกจ้าง)	และภายนอก	(ลูกค้า	คูค้่า	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม)	การค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ตามกฎหมายและไม่กระท�าการใด	ๆ 	 ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มส่ีวนได้เสีย	และการเปิดเผยข้อมลูนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีไว้ในรายงานประจ�าปี	นอกจากน้ี	ในหมวด	5	 
เรื่องความย่ังยืนและนวัตกรรม	 ก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาจัดท�ารายงานความยั่งยืนโดยค�านึงถึงกรอบรายงาน
ที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล	

	 	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2562	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการ
ก�ากบัดแูลและบริหารรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	2562	ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการพฒันาการก�ากบัดแูลและบรหิารรัฐวิสาหกจิ
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจด�าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยมี 
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิเป็นกลไกในการก�าหนดทศิทางการพัฒนาและการก�ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิในภาพรวม

 3.4.3 การส่งเสริมการทำาธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในภาคเอกชน 

	 	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	เห็นความส�าคญัของการ
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการประกอบธุรกิจท่ีค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักการ	UNGPs 
จงึได้มกีารลงนามในข้อตกลง	(MOU)	กบัส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ(กสม.)	เม่ือวันท่ี	31	พฤษภาคม	
2562	 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจให้บริษัท 
จดทะเบยีนและผูป้ระกอบธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ	ก.ล.ต.	โดยให้ความส�าคญักบัการน�าหลกัการ	UNGPs	ไป
ปรบัใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกจิเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื	ข้อตกลงดงักล่าวมรีะยะเวลา 
3	ปี	(พ.ศ.	2562	-	2564)	ทั้งนี้	ส�านักงาน	กสม.	ได้ร่วมกับ	ก.ล.ต.	จัดการอบรมหลักสูตร	“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”	 เม่ือวันที่	 7	-	8	 พฤศจิกายน	 2562	 เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจในตลาดทุน	 อาทิ 
 

185 
จาก	 SME Bank ประกาศกร้าว ยึดม่ัน - เคารพ หลักสิทธิมนุษยชน,	 โดย	 จั่นเจา,	 2562.	 สืบค้นจาก 

http://www.canchaonews.com/news/4865/
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บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการประกอบธุรกิจ
ท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ	UNGPs	 และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถน�ากระบวนการประเมินความเส่ียง
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ	 70	 คนจาก
บริษัทเอกชน	45	บริษัทที่ประกอบกิจการหลากหลายประเภท	 เช่น	กลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภค	กลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุม่พลงังาน	กลุม่อสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง	และจากการประเมินผล	ผูเ้ข้าร่วมเหน็ว่าการอบรมดงักล่าวเป็นประโยชน์	
นอกจากนี้	บริษัทหลายแห่งมีความสนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้เนื่องจากมีที่นั่งจ�ากัด	ก.ล.ต.	จึงมีแผนที่จะ
จัดการอบรมอีกในอนาคต

	 	 นอกจากนี้	 ก.ล.ต.	 ยังได้มีความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่หลักการ 
สทิธมินษุยชนให้กบัสมาชิกได้รบัทราบ186	และมกีารท�างานร่วมกบัส่วนอืน่ในตลาดทนุ	อาท	ิก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
จะร่วมกนัจดัการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัธรุกิจกับสทิธมินษุยชน	ส่วนสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนได้มกีารจดัตัง้	Thailand 
Responsible	 Network	 ซึ่งจะมีการน�าบริษัทในห่วงโซ่อุปทานมาร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนด้วย	ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลโดยความร่วมมือของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	อาจก�าหนดให้การ
ด�าเนนิการตามหลักการ	UNGPs	เป็นเกณฑ์หนึง่ในการเปิดเผยรายงานประจ�าปีของแต่ละบรษิทั	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่าง 
ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว187

186 
จาก	ก.ล.ต. จบัมอื กสม. ผลกัดนั บจ. - ภาคธรุกจิปฏบิตัติามหลักสิทธมินษุยชนภาคสมคัรใจเช่ือช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ี

ในสายตาต่างชาติ,	โดย	ส�านักข่าวอินโฟเควสท์	(IQ),	2562.	สืบค้นจาก	https://www.ryt9.com/s/iq05/2997272
187 

จาก	 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำารายงาน 
ผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒	เมือ่วนัที	่4	กนัยายน	2562	จดัโดย	ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ที่มา:	ส�านักข่าวอิศรา
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	 	 ส�าหรับการน�าหลักการ	UNGPs	ไปใช้ในภาคธุรกิจ	มีข้อมูลว่าบริษัทเอกชนจ�านวนหนึ่งได้มีการ
ก�าหนดนโยบายที่ค�านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	 การจ้างงานและ
ปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม188และรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	สูค่วามยัง่ยนืของบรษัิท	หาดทพิย์	
จ�ากดั	(มหาชน)189	การประกาศนโยบายด้านสทิธมินษุยชนของบรษิทั	อนิเตอร์ลิง้ค์	คอมมวินเิคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)190 
และการจัดท�ากระบวนการประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(HRDD)	ของ	CPF	เป็นต้น	

	 	 นอกจากนี	้มกีรณทีีบ่ริษทัเอกชนมีการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบเน่ืองจากการประกอบธุรกจิ	เช่น	
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ตูค้อนเทนเนอร์บนเรือขนส่งสินค้า	KMTC	HONGKONG	ขณะจอดเทยีบท่าเรอืแหลมฉบงั	อ�าเภอ
ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2562	เป็นผลให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
จ�านวนกว่า	300	ราย	ในเบือ้งต้นผู้ประกอบการเรอืขนส่งสนิค้าดงักล่าวได้จ่ายเงนิเยยีวยาให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบคนละ	
2,000	-	5,000	บาท	และแจ้งว่าจะจ่ายค่าชดเชยส�าหรับทรัพย์สินที่เสียหายอีกต่อไป191 

	 	 อย่างไรกต็าม	ยงัมรีายงานข่าวการละเมิดสทิธแิรงงานและสทิธมินษุยชนของประชาชนและชุมชน
ใกล้เคียงโดยผู้ประกอบการบางราย	 เช่น	 กรณีบริษัทแห่งหนึ่งเลื่อนการจ่ายเงินค่าจ้างและเงินโบนัสให้แก่พนักงาน 
รายเดือนและรายวันมาตลอดนับแต่เดือนธันวาคม	2560	พนักงานจึงมีการชุมนุมเมื่อวันที่	3	เมษายน	2562	เพื่อ
เรยีกร้องให้มกีารจ่ายเงินดงักล่าว192	หรอืกรณีเหมอืงแร่แห่งหนึง่ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอ�าเภอกฉุนิารายณ์	จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
ถกูประชาชนและชมุชนทีอ่าศยัในพืน้ทีค่ดัค้านด้วยเหตผุลว่ากระบวนการจัดการรบัฟังความเห็นเพือ่ขอประทานบตัร 
เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม	 ไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม	 พื้นที่ตั้งของเหมืองแร่ 
และโรงแต่งแร่เป็นพื้นที่ตาน�้า	ซึ่งชาวบ้านใช้เพื่อท�าการเกษตรและบริโภค193	เป็นต้น

 3.4.4 การลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทย 

	 	 ปัจจุบนั	 มบีรษิทัไทยไปลงทนุหรอืประกอบกจิการในต่างประเทศมากข้ึน	 โดยเฉพาะในประเทศ 
เพือ่นบ้านแต่การไปลงทุนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีในบางกรณี	 ในปี	 2562	 มีกรณีท่ีผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของผู้ลงทนุสัญชาตไิทยได้ใช้กระบวนการทางศาลไทยเพือ่ขอให้มีการชดเชยเยยีวยา

188 
จาก	นโยบายด้านสทิธมินษุยชน การจ้างงานและการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม,	โดย	บรษิทั	หาดทพิย์	จ�ากดั	 

(มหาชน),	2562.	สืบค้นจาก	https://www.haadthip.com/storage/download/human-rights-policy-th.pdf
189 

จาก	รายงานประจำาปี ๒๕๖๐ บริษัทหาดทิพย์ จำากัด (มหาชน),	โดย	บริษัท	หาดทิพย์	จ�ากัด	(มหาชน),	2560. 
สืบค้นจาก	https://www.haadthip.com/storage/download/20180426-htc-csr-policy-th.pdf

190 
จาก	นโยบายด้านสทิธมินษุยชน Human Rights Policy,	โดย	บรษิทั	อนิเตอร์ลิง้ค์	คอมมวินเิคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน),	 

2562.	สืบค้นจาก	https://investors.interlink.co.th/upload/Corporate_Governance/
191 

จาก	ท่าเรือแหลมฉบัง ตัวแทนสายเรือ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และเทศบาลนครแหลมฉบัง จ่ายเงินเยียวยา
ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสารเคมีระเบิด กว่า ๓๐๐ ราย รายละ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินเกือบ ๑ ล้านบาท, 
โดย	voiceonline,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.voicetv.co.th/read/uYGY7raBt

192 
จาก	คนงานไทรอัมพ์ฯ ชุมนุมทวงความชัดเจนบริษัทฯ ปมค้างโบนัส ‘ทหาร’ โผล่โต๊ะเจรจาอ้างดูแลความสงบ, 

โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/04/81878
193 

จาก	ชาวบ้านต้อนผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ยกเลิกคำาขอประทานบัตรเหมืองแร่ ๒ บริษัทเอกชน แฉพิรุธอื้อ! หมกเม็ดทำา
เหมืองแร่เถื่อน,	โดย	ไทยโพสต์,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.thaipost.net/main/detail/45351
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเมื่อวันที่	12	-	14	มิถุนายน	2562	ตัวแทนชาวบ้าน	5	หมู่บ้านในจังหวัดอุดรมีชัย	ประเทศ
กมัพชูา	ได้ยืน่ฟ้องเป็นคดแีบบกลุม่ต่อศาลแพ่งกรงุเทพ	โดยกล่าวอ้างว่าบรษิทัเอกชนของไทยแห่งหนึง่ทีเ่ข้าไปประกอบ
ธรุกจิในกมัพชูามกีารจัดการพืน้ทีสั่มปทานราว	58,000	ไร่	โดยมีการไล่รือ้และเผาท�าลายทรพัย์	เป็นผลให้ชาวบ้านทีเ่ป็น
เกษตรกรและมีฐานะยากจนในราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณ	700	ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน	ต่อมา	ศาลชั้นต้น 
มคี�าสัง่ไม่รบัพจิารณาคดเีป็นคดแีบบกลุม่เนือ่งจากเหน็ว่าอาจมอีปุสรรคด้านภาษาในการพจิารณาคด	ีแต่ผูร้้องสามารถ
ฟ้องคดีแบบปกติได้	ซึ่งมีรายงานว่าทนายโจทก์จะอุทธรณ์ค�าสั่งศาลต่อไป194 

	 	 ที่ผ่านมา	กสม.	 ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้ลงทุนไทยหลายกรณี	 และเคยม ี
ข้อเสนอแนะมาตรการเพือ่ป้องกนัปัญหาดงักล่าว	เมือ่ปี	2558	ว่า	รฐับาลควรมกีารจดัตัง้กลไกในการก�ากบัดแูลการลงทนุ
ในต่างประเทศของผูล้งทนุสญัชาตไิทย	และน�าหลกัการช้ีแนะฯ	มาเป็นกรอบในการด�าเนนิการ	รวมทัง้หากรัฐบาลประสงค์
จะแสดงเจตนารมณ์ทางการเมอืงในระดบัทีส่งูขึน้กอ็าจพจิารณาใช้เครือ่งมอืเชงินโยบาย	อาท	ิการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร
ระดบัชาติว่าด้วยธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน	ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวันท่ี	16	พฤษภาคม	2559	รบัทราบข้อเสนอแนะนี ้
และเมื่อพิจารณาแผนปฏิบัติระดับชาติฯ	 ในด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ	 แม้จะไม่มีการ 
จดัตัง้กลไกก�ากบัดแูลการลงทนุของไทยในต่างประเทศตามที	่กสม.	เสนอ	แต่พบว่า	มกิีจกรรมทีจ่ะมส่ีวนช่วยป้องกนัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ลงทุนไทยในต่างประเทศหลายกิจกรรม	 เช่น	การสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการไทย 
ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	 การส่งเสริมให้ความส�าคัญกับการประกอบธุรกิจที่ส่ง 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และการก�าหนดแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจและธุรกิจไทยในต่างประเทศ	รวมทั้งกลไกการร้องเรียน	เป็นต้น	

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ 

กสม.	มคีวามยนิดทีีร่ฐับาลได้ประกาศใช้แผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกับสทิธมินษุยชน	เป็นประเทศแรก
ในเอเชยี	ซึง่เป็นการยนืยนัถงึเจตนารมณ์ของรฐับาลในการส่งเสรมิการท�าธรุกจิทีเ่คารพสทิธมินษุยชนอย่างเป็นรปูธรรม 
ประเด็นหลัก	4	ประเด็นที่ก�าหนดในแผนปฏิบัติการฯ	ล้วนเป็นประเด็นส�าคัญที่สมควรได้รับการดูแลแก้ไข	ทั้งประเด็น
เรื่องแรงงานซึ่งมีความท้าทายในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิผล	 การคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ	 และการปรับปรุงพัฒนากฎหมายในบางเรื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากย่ิงขึ้น 
เช่น	สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง	เป็นต้น	ส่วนอีก	3	ประเด็น	คือ	ด้านชุมชน	ที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ 
ส่ิงแวดล้อม	ด้านนกัปกป้องสทิธมินษุยชน	และด้านการลงทุนระหว่างประเทศ	เป็นกรณท่ีีการประกอบธรุกจิส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ	ความปลอดภัยในชีวิต	และวิถีชีวิตของชุมชน	และยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ	กสม.	จึงหวังว่า 
แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ	 จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 รวมทั้งท�าให้ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง 
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น	ในการนี้	กสม.	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

194 
จาก	 ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์ การไต่สวนคดี กรณีชาวบ้านจาก #กัมพูชา ยื่นฟูอง #คดีแบบกลุ่ม	 [อ้างอิงจาก

สถานะเฟซบุ๊ก],	 โดย	 ETO	Watch	 Coalition	 เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน,	 2562, 
11	มิถุนายน.	สืบค้นจาก	https://www.facebook.com/ETOWatchCoalition/posts/2321477287967195/
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1.	รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการแปลงแผนฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง 
ความเข้าใจแก่หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนินการตามแผนฯ	 การก�าหนดแนวทางบูรณาการ 
การท�างานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัภาคเอกชน	ตลอดจนกระบวนการตดิตาม 
ความก้าวหน้าในการด�าเนินการเป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ	 นอกจากนี้	 ควรมีการก�าหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์หรือ 
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในประเด็นหลักแต่ละด้านในช่วง	 4	ปีของแผนฯ	นอกเหนือจากตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรม 
ซึ่งเป็นเพียงตัวชี้วัดระดับผลผลิตซึ่งยังไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่อการแก้ไขปัญหา

2.	 รฐับาลควรให้รฐัวิสาหกิจเป็นแบบอย่างในการน�าหลกัการ	UNGPs	ไปใช้ในการประกอบธรุกจิ	รวมถงึการ
ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนในพืน้ที	่และการจดัให้มช่ีองทางการเยยีวยาแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบทีป่ระชาชนเข้าถงึได้	โดยอาจก�าหนด
เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมไว้ในหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2562

3.	 รฐับาลควรมกีารเผยแพร่แผนปฏบิติัการระดบัชาตฯิ	ให้ภาคประชาสงัคมและภาคประชาชนในฐานะเป็นผูท่ี้ 
อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ	ได้รบัทราบและเข้าใจถงึความส�าคญัของแผนฯ	และส่งเสรมิให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการด�าเนินการตามแผนฯ	ผ่านกระบวนการสื่อสารเป็นระยะ	ๆ
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เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชนของประชากรบางกลุม่ทีอ่าจมอีปุสรรคในการเข้าถงึ 
สิทธิ	 ท�าให้ไม่สามารถใช้สิทธิหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกับประชากรทั่วไป	 ทั้งน้ี	 ประชากรบางกลุ่ม 
มสีนธสัิญญาด้านสทิธิมนษุยชนทีจั่ดท�าขึน้เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองเป็นการเฉพาะ	ได้แก่	กลุม่เดก็	สตร	ีและคนพกิาร	
ซ่ึงได้รบัการประกนัสทิธิโดยอนสุญัญา	CRC	อนสุญัญา	CEDAW	และอนสุญัญา	CRPD	ตามล�าดบั	ส่วนประชากรสูงอายุ	
แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ	แต่ในสหประชาชาติได้มีการจัดตั้งคณะท�างาน 
เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดท�าอนสัุญญาด้านสทิธมินุษยชนของผูส้งูอายเุน่ืองจากหลายประเทศได้เข้าสูสั่งคม
สูงอายแุล้ว	และประชากรโลกในภาพรวมมแีนวโน้มจะมีผูส้งูอายใุนสดัส่วนท่ีสงูข้ึน	จึงเป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความส�าคญั
มากข้ึน	 ส่วนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิเป็นปัญหาในบริบทของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อย	3	 กลุ่ม 
ที่มีลักษณะของปัญหาแตกต่างกัน	 ได้แก่	 กลุ่มแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน	 กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 
และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ล้ีภัย	 ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 แม้ว่าจะไม่มีสนธิสัญญาหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนรองรับเป็นการเฉพาะ	 แต่ประเทศไทยยังมีพันธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิของประชากรใน	2	 กลุ่ม
ดังกล่าวตามที่ได้รับการรับรองในกติกา	ICCPR		กติกา	ICESCR	และอนุสัญญา	CERD

4.1  สิทธิเด็ก

ภาพรวม

อนุสัญญา	CRC	เป็นอนุสัญญาที่รับรองสิทธิเด็กไว้หลายประการ	ความหมายของเด็กตามอนุสัญญาฯ 
หมายถึงผู้มีอายุต�่ากว่า	 18	 ปี	 เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายอื่นท่ีใช้บังคับกับเด็ก 
การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธเิดก็ตามอนสุญัญาฯ	มหีลกัการ	4	ประการ	ได้แก่	การไม่เลอืกปฏิบตัต่ิอเดก็195

การค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็ในทกุการกระท�าท่ีเก่ียวกับเดก็	การคุม้ครองสทิธิของเดก็ในการมีชีวิตอยูร่อด 
และการพัฒนาและการรับฟังความเห็นของเด็กตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะ	 นอกจากนี้	 อนุสัญญาฯ 
ยังได้รับรองสิทธิอ่ืน	ๆ 	 อีกหลายด้าน	 เช่น	 สิทธิที่จะมีมาตรฐานการด�ารงชีวิตท่ีเพียงพอส�าหรับการพัฒนา
ของเด็ก	สิทธิด้านการศึกษา	สิทธิด้านสุขภาพ	สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัวโดยมิชอบ	สิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงและการถูกแสวงประโยชน์	 และการปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกกล่าวหา 
ทางอาญา	เป็นต้น

195 
ข้อ	 2	 (1)	 ของอนุสัญญาฯ	 บัญญัติว่า	 รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาน้ีแก่เด็ก 

แต่ละคนที่อยู่ในเขตอ�านาจของตน	โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด	ๆ 	โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น	ต้นก�าเนิดทางชาติ	ชาติพันธุ์	หรือสังคม	ทรัพย์สิน	ความทุพพลภาพ	การเกิดหรือสถานะ
อื่น	ๆ 	ของเด็ก	หรือบิดามารดา	หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย.

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มีบทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิของเด็กไว้ในมาตรา	 54 
ซ่ึงก�าหนดให้รฐัมหีน้าทีใ่นการด�าเนนิการให้เดก็ทุกคนได้รบัการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพ	รวมถงึการดแูลเดก็เลก็ 
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญาให้สมกับวัยก่อนเข้ารับการศึกษา	 นอกจากนี้ 
มาตรา	71	ในหมวดแนวนโยบายแห่งรฐัยงัได้ก�าหนดให้รัฐพงึให้ความช่วยเหลอืประชากรเฉพาะกลุม่รวมถงึเดก็	ให้สามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	คุ้มครองป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	และให้การบ�าบัด 
ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กที่ถูกกระท�าดังกล่าว	

คณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา	 CRC	 ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์สิทธิเด็กของประเทศไทย
ในการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ	เมื่อวันที่	24	-	25	มกราคม	2555	ในหลายประเด็น	เช่น	รัฐภาค ี
ควรมีมาตรการลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้าและอุบัติเหตุทางถนน	การขจัดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก	รวมถึง 
การลงโทษทางร่างกายต่อเด็กและส่งเสริมการสร้างวินัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง	 การปรับปรุงบริการด้านสุขอนามัย
เจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น	 การให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน	 และการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์พิเศษต่าง	ๆ  
อาทิ	เด็กโยกย้ายถิ่นฐาน	เด็กถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและทางเศรษฐกิจ	และเด็กในกระบวนการยุติธรรม196 

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	 กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะ 
ต่อรฐัในเรือ่งการลดอตัราการเสยีชวีติของเดก็	การสร้างความตระหนักแก่พ่อแม่และผูป้กครองในการดแูลความปลอดภยั
ของเด็ก	 การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก	 การคุ้มครองดูแลเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศ 
การคุม้ครองเดก็จากภยัสือ่ออนไลน์	การป้องกนัการกระท�าผดิของเดก็	และการน�ามาตรการพเิศษมาใช้แทนการด�าเนนิ
คดีอาญาต่อเด็ก	ทั้งนี้	 ในปี	2562	มีสถานการณ์สิทธิเด็ก	การด�าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	
ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก	ดังนี้

1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	2562	 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	 2562 
เพื่อรองรับการด�าเนินการคุ้มครองและดูแลเด็กปฐมวัยตามมาตรา	54	ของรัฐธรรมนูญฯ	ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	
เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต�่ากว่า	6	ปี	และรวมถึงเด็กที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาด้วย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา	 5	 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ครอบคลุมตั้งแต่การให้มารดาได้รับการดูแล 
ในระหว่างตัง้ครรภ์เพือ่ให้บตุรทีอ่ยูใ่นครรภ์มสุีขภาวะและพฒันาการทีด่	ีการดแูลให้เดก็ปฐมวยัอยูร่อดปลอดภัยและได้รบั 
ความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด	การให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	วินัย	อารมณ์	
สังคม	 และสติปัญญาให้สมกับวัย	 ไปจนถึงการให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้	 ทักษะ	 และเจตคติที่ดีในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย197 

	 รฐับาลให้ความส�าคัญกับการพฒันาเดก็ปฐมวยั	และได้เริม่ด�าเนนิโครงการเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็เลก็ 
มาตั้งแต่ปี	 2558	 โดยในระยะแรกให้เงินช่วยเหลือเดือนละ	400	 บาทส�าหรับเด็กอายุไม่เกิน	 1	 ปี	 หลังจากนั้น 

196 
From	Consideration	of	 reports	submitted	by	States	parties	under	article	44	of	 the	Convention, 

Concluding	observations:	Thailand.	(CRC/C/THA/CO/3-4),	Committee	on	the	Rights	of	the	Child,	17	February	2012.
197 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	บทที่	3.1	สิทธิด้านการศึกษา
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ได้มีการเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็น	 600	 บาท	 และขยายอายุเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก	 1	 ปีเป็น	 3	 ปี198

ต่อมาเมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2562	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาและฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย 
การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 โดยให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตั้งแต่แรกเกิดถึง	 6	 ปี	 เดือนละ	 600	บาท	 จากเดิมท่ีให้เด็กแรกเกิดถึง	 3	 ปี	 และขยายฐานรายได้ครัวเรือนละ 
ไม่เกิน	 100,000	 บาทต่อคนต่อปี	 จากเดิมรายได้ไม่เกิน	 36,000	 บาทต่อคนต่อปี	 โดยข้อมูลจากรายงาน 
การติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนประจ�าปี	2561	พบว่า	เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับ
ประโยชน์มากกว่าทัง้ในด้านภาวะโภชนาการและการเข้าถงึบรกิารทางสงัคม	ส่วนการขยายฐานรายได้	เป็นไปเพือ่ให้ 
สอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	 ครอบคลุม
เดก็ในครอบครวัยากจนหรอืเสีย่งต่อความยากจนเพิม่ขึน้และไม่ซ�า้ซ้อนกบัสทิธปิระโยชน์อืน่	ๆ 	ของรฐัในปัจจบุนั199

2. การเสียชีวิตของเด็ก

 2.1 การเสียชีวิตจากการจมนำ้า 

	 	 เมื่อต้นปี	 2562	 กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยข้อมูลว่า	 การจมน�้าเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เด็กอายุ 
ต�่ากว่า	15	ปี	เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ	1	มากกว่าโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ	ในรอบ	10	ปี	พบว่า	มีเด็กจมน�้าเสียชีวิต 
เฉลีย่สูงถงึปีละ	904	คน	หรอืวนัละ	2.5	คน	โดยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาท่ีมีเดก็จมน�า้เสยีชีวติสงูสดุของทุกปี 
ในช่วงเดอืนมนีาคม	-	พฤษภาคม	2561	มเีดก็จมน�า้เสยีชวีติถงึ	231	คน	คดิเป็นร้อยละ	34	ของเดก็ทีจ่มน�า้ตลอดทัง้ปี 

198 
จาก	โครงการเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิของประเทศไทยช่วยครอบครวัยากจนให้มคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้, 

โดย	 ยูนิเซฟ	 ประเทศไทย,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.unicef.org/thailand/th/โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู
เด็กแรกเกิดของประเทศไทย

199 
จาก	สรุปสาระสำาคัญการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒,	โดย	รัฐบาลไทย,	2562.	สืบค้นจาก	

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/docfile/20190327123614.pdf

ที่มา:	INN	news
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เกอืบครึง่หนึง่ของเหตกุารณ์พบว่า	เป็นการชวนกนัไปเล่นน�า้เป็นกลุม่ตัง้แต่	2	คนขึน้ไป	ส่วนใหญ่ขาดทกัษะการเอาชวีติรอด 
ในน�้าและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง	แหล่งน�้าที่เด็กจมน�้ามากที่สุด	คือ	แหล่งน�้าตามธรรมชาติ	

	 	 ส�าหรบัสถติเิดก็ทีเ่สยีชวีติจากการจมน�า้	ข้อมลูจากกรมควบคมุโรคพบว่า	ในปี	2561	มจี�านวน	681	คน 
ลดลงจาก	 717	 คน	 ในปี	 2560200	 ส่วนในปี	 2562	 ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม	-	กันยายน	 2562	 พบว่า 
มเีดก็เสยีชีวติจากการจมน�า้	495	ราย	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	60.6)	อยูใ่นช่วงอาย	ุ5	-	14	ปี	ช่วงปิดภาคเรยีนยงัคงเป็นช่วงเวลา 
ที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน�้ามากที่สุด	 โดยตั้งแต่วันที่	 1	 มีนาคม	-	23	 เมษายน	 2562	 เกิดเหตุเด็กตกน�้า	 จ�านวน 
49	เหตกุารณ์	เสียชวิีตรวม	53	ราย	ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัเรยีน	อาย	ุ5	-	9	ปี	หรอืร้อยละ	41.5	รองลงมา	คอื	อาย	ุ10	-	14	ปี 
ร้อยละ	 35.8	 สาเหตุเกิดจากการชวนกันไปเล่นน�้าเองเป็นกลุ่มตามแหล่งน�้าธรรมชาติ	 และพบเสียชีวิตตั้งแต ่
2	ราย	ขึ้นไป	9	เหตุการณ์	เสียชีวิตรวม	19	ราย	ส่วนใหญ่เกิดจากการฝ่าฝืนเล่นน�้าในจุดแจ้งเตือนอันตราย201

	 	 ทัง้นี	้กระทรวงสาธารณสขุได้ให้ทกุจงัหวดัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องลดอตัราการเสยีชวีติจากการจมน�า้ 
ของเด็กอายตุ�า่กว่า	15	ปีลงร้อยละ	50	ภายในปี	2564	หรอืจ�านวนการเสยีชวีติต้องไม่เกนิ	360	คน	และมกีารก�าหนดให้ 
วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้า	 โดยในปี	 2562	 กรมควบคุมโรคได้เชิญชวน
ประชาชนช่วยกันรณรงค์	“บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน�้า”	ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเพื่อให้ผู้ปกครอง	ผู้ดูแลเด็ก	
และชุมชนตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงและวิธีการป้องกันการจมน�้า	 รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผลักดัน 
ให้เกิดทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อยต�าบลละ	1	ทีมช่วยกันด�าเนินการ	อาทิ	 การจัดการแหล่งน�้าเสี่ยง	สอนหลักสูตรว่ายน�้า
เพื่อเอาชีวิตรอด	ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ	(Cardiopulmonary	Resuscitation:	CPR)202

200 
จาก	 สถานการณ์เด็กจมนำ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการป้องกัน,	 โดย	 ส�านักโรคไม่ติดต่อ,	 2562.	 สืบค้นจาก 

http://thaincd.com/document/file/drowning/สถานการณ์ป้องกันเด็กจมน�้า_พ.ศ._2561.pdf 
201 

จาก	สธ. ห่วงสถานการณ์เด็กจมนำ้าช่วงปิดเทอม แนะติดอุปกรณ์ช่วยลอยตัวไปด้วยทุก,	โดย	กรุงเทพธุรกิจ,	2562.	
สืบค้นจาก	https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/834042

202 
จาก	สธ. เปิดสถติพิบเดก็ไทยจมนำา้เสยีชวีติเป็นอนัดบัหนึง่ เฉล่ีย ๙๐๔ คนต่อปี,	โดย	วอยซ์ออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก 

http://www.voicetv.co.th/read/3ObP_Bezq

ที่มา:	ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒101

 2.2 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

  เมื่อวันที่	 16	 พฤษภาคม	 2562	 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนได้เปิดเผยข้อมูลว่า 
ในช่วง	5	ปี	คือระหว่างปี	2556	-	2560	เด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง	19	ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
รวม	 17,634	 ราย	 หรือเฉลี่ยปีละประมาณ	 3,500	 ราย	 สาเหตุหลักมาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์203

เฉพาะในปี	2560	มเีด็กและเยาวชนอาย	ุ10	-	19	ปี	เสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตจุ�านวน	3,526	คน	และกลุม่เหล่านีข้บัขี่
รถจักรยานยนต์โดยมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ	7	สอดคล้องกับข้อมูลในรายงานสถานการณ์โลกด้าน 
ความปลอดภัยทางถนนประจ�าปี	2561	ขององค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization	:	WHO)	ที่ระบุ
ว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ	74	ส่วนในปี	2562	มีข้อมูลเด็กที่เสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุทางถนน	จ�านวน	1,864	ราย	เป็นเพศชาย	1,427	ราย	และเพศหญิง	437	ราย	วัตถุประสงค์ในการ 
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กคือเพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนหรือในชีวิตประจ�าวัน204 

	 	 จากสถานการณ์ที่มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�านวนมาก	โดยเฉพาะจากรถจักรยานยนต์	
เม่ือวันที	่8	สงิหาคม	2562	กระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั	องค์กรสาธารณประโยชน์ 
ภาคประชาสังคม	ภาคธุรกิจเอกชน	และสถานศึกษา	ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ความปลอดภัยทางถนนส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน	 โดยก�าหนดมาตรการส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 การมีทางเลือก 
ในการเดินทาง	โดยเฉพาะการจัดให้มีรถรับ	-	ส่งนักเรียนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย	การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์โดยไม่มองข้ามว่าเป็นเพียงการขับขี่เดินทางเพียงระยะสั้น	 และ
การน�าข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนไปก�าหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ
ในระยะยาว205

 2.3 การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย

	 	 ในช่วงต้นปี	 2562	 ได้ปรากฏรายงานข่าวการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมต้นและ
มธัยมปลายหลายเหตกุารณ์206	แม้ว่าสถติกิารฆ่าตวัตายของกลุม่อาย	ุ0	-	19	ปีจะมีจ�านวนน้อยเมือ่เทยีบกบักลุ่มอายุ
อืน่	กล่าวคอื	มจี�านวน	131	รายจากจ�านวนผูฆ่้าตวัตายทัง้สิน้	4,137	คน	หรอืเพยีงร้อยละ	3.2	และเดก็ทีฆ่่าตวัตาย 
ยงัมจี�านวนน้อยกว่าในปี	2560	ทีม่จี�านวน	140	ราย207	แต่การเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าวบ่อยครัง้กเ็ป็นสถานการณ์
ที่ควรมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด	

203 
จาก สถิติชี้ ๕ ปีเด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๗,๖๓๔ ราย,	โดย	ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิ

พลเมือง,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.tcijthai.com/news/2019/5/current/9059
204 

จาก	 เด็กกับชีวิตบนถนน ความเสี่ยงภัย ที่(ไม่)จำาเป็นต้องเจอ,	 โดย	 คมชัดลึก,	 2561.	 สืบค้นจาก	 
http://www.komchadluek.net/recommended/lifestyle/231453

205 
จาก	อันตราย! เด็กและเยาวชน ๑๐ - ๑๙ ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า ๓ พันคน ร่วมขับเคลื่อนหาทางออก, 

โดย	ส�านักข่าว	Hfocus	เจาะลึกระบบสุขภาพ,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2019/08/17492
206 

เช่น	 กรณีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ผูกคอเสียชีวิตที่จังหวัดระยองเมื่อเดือนมีนาคม	 2562	 กรณีนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ที่จังหวัดศรีสะเกษ	 กระโดดตึกเรียนเสียชีวิต 
เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม	2562	ตามล�าดับ	เป็นต้น.

207 
จาก รายงานจำานวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามช่วงอาย,ุ	โดย	กรมสุขภาพจิต,	2562.	สืบค้นจาก	

https://www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp
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	 	 ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน	 กรมสุขภาพจิตมีบริการให้ค�าปรึกษาผ่านสายด่วน	 1323 
ซึ่งในปีงบประมาณ	2561	 มีกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ	 11	-	25	 ปี	 โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน	 คือ	
24,471	ครั้ง	จากผู้โทรเข้ามาใช้บริการทั้งสิ้น	70,534	ครั้ง	หรือคิดเป็นร้อยละ	34.7	 เป็นกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุ	
11	-	19	ปี	จ�านวน	10,298	ครั้ง208	ส่วนในช่วง	6	เดือนแรกของปีงบประมาณ	2562	มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
สายด่วนปรึกษาสุขภาพจิต	1323	ทั้งสิ้น	40,635	ครั้ง	เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ	11	-	25	ปี	จ�านวน	13,658	
ครั้ง	เมื่อจ�าแนกตามประเภทของปัญหาพบว่า	สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล	ปัญหา
ความรัก	ซึมเศร้า	และมีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น209  

	 	 ในแต่ละปี	สายด่วน	1323	มผีูโ้ทรเข้าประมาณ	800,000	สาย	แต่สามารถให้บรกิารได้เพยีง	80,000	สาย 
แม้ว่าจะมีการเปิดเพจ	1323	ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต	ก็ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ	ซึ่งในปีงบประมาณ	
2563	จะมเีพิม่คูส่ายของหมายเลข	1323	รวมทัง้ใช้เทคโนโลย	ีChat	bot	ทางแอปพลเิคชนั	line	ในการให้ค�าปรกึษา210 
รวมถึงการเพิ่มช่องทางให้บริการออนไลน์ผ่านโรงพยาบาลเสมือน	 (virtual	 hospital)	 ลดเส่ียงภาวะซึมเศร้าและ 
ฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น	เป็นการให้ค�าปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มอูก้า	(Ooca)	ในโครงการก�าแพงพักใจส�าหรับเด็กและ
เยาวชนอายุ	10	-	24	ปี	โดยผู้รับบริการสามารถพบกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งบนมือถือ
และคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเดินทางและเข้ารับบริการได้ทุกเวลา	 รวมท้ังมีความเป็นส่วนตัวสูง	 ขณะน้ีเป็นการน�าร่อง 
ในมหาวทิยาลยัของรฐับางแห่งแล้ว	และจะขยายบรกิารให้ครอบคลมุเดก็และเยาวชนอาย	ุ10	-	24	ปี	กลุม่อืน่ต่อไป211

	 	 นอกจากน้ี	กรมสขุภาพจิตยงัมกีารให้ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัสาเหตุและการป้องกนัการฆ่าตวัตายของวยัรุน่ 
แก่สถานศึกษาในระดับกลุ่มโรงเรียน	 ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพ	 เครื่องมือ	 และระบบบริการส่งต่อ	 รวมถึงพัฒนาอบรม 
ครูแนะแนว212	ส่วนในระดับประเทศ	มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562	โดยได้เพิ่ม
อ�านาจหน้าทีค่ณะกรรมการสขุภาพจติแห่งชาตใิห้ครอบคลมุด้านการสร้างเสรมิ	การป้องกนั	และการควบคมุของปัจจยั
ที่คุกคามสุขภาพจิต	รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตด้วย213

208 
จาก	น่าห่วง! วยัรุน่ฆ่าตวัตายเพิม่จาก ๕ สาเหต ุแนะคนรอบข้างปฏบิตักิาร ๓ ส.,	โดย	เดอะ	แบงคอก	อนิไซด์,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.thebangkokinsight.com/160510/
209 

จาก	 เยาวชนไทยเสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้า - ฆ่าตัวตายแนวโน้มสูงขึ้น,	 โดย	 ส�านักข่าวอิศรา,	 2562.	 สืบค้นจาก 
https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/77277-nesdb-77277.html

210 
จาก ใน ๑ ปี เรามีผู้ที่โทรเข้ามา ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ สาย	 [ความคิดเห็นเฟซบุ๊ก	 แฟนเพจ],	 โดย	 1323	

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต,	 2562,	 กันยายน	 26.	 สืบค้นจาก	 https://www.facebook.com/1685375791718372/
posts/2357412407848037?d=n&sfns=mo

211 
จาก	กรมสุขภาพจิตเพิ่มช่องทางให้การปรึกษาออนไลน์ ผ่านโรงพยาบาลเสมือน (VIRTUAL HOSPITAL) ลดเสี่ยง

ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในเด็ก - วัยรุ่น,	โดย	กรมสุขภาพจิต,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.prdmh.com/ข่าวสาร/ข่าวแจก 
กรมสขุภาพจติ/1399-กรมสขุภาพจติ-เพิม่ช่องทางให้การปรกึษาออนไลน์-ผ่านโรงพยาบาลเสมอืน-virtual-hospital-ลดเสีย่งภาวะ
ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในเด็ก-วัยรุ่น.html

212 
จาก	 เตรียมประสาน ๕๐ สถาบันอุดมศึกษา มี นศ. เกินหม่ืนคน ตั้งคลินิกเฝูาระวัง ‘ซึมเศร้า - ฆ่าตัวตาย’,	 โดย 

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.tcijthai.com/news//3/2019current/8875
213 

จาก	หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๒๒๔๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานประเมิน
สถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ การปฏบิตังิานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิประจำาปีงบประมาณ 
๒๕๖๑.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒103

3. การกระทำารุนแรงต่อเด็ก

	 ข้อมลูจากการด�าเนนิงานของศูนย์ช่วยเหลอืสงัคม	1300	ในปีงบประมาณ	2561	มเีดก็ถกูกระท�ารนุแรง 
รวม	1,222	คน	แบ่งเป็นการกระท�ารุนแรงในครอบครัว	จ�านวน	681	คน	และนอกครอบครัว	จ�านวน	541	คน 
ลดลงจากปีงบประมาณ	2560	ทีม่เีดก็ถกูกระท�ารนุแรงรวม	1,588	คน	เป็นการกระท�ารนุแรงในครอบครวั	841	คน 
นอกครอบครัวจ�านวน	 747	 คน214	 ส่วนในช่วง	 6	 เดือนแรกของปีงบประมาณ	 2562	 (1	 ตุลาคม	 2561	- 
31	มนีาคม	2562)	มผีูถ้กูกระท�าความรนุแรง	จ�านวน	1,685	คน	เป็นความรนุแรงในครอบครวั	จ�านวน	1,149	คน 
ในจ�านวนนีเ้ป็นเดก็และเยาวชนทัง้สิน้	492	คน	และเป็นความรนุแรงภายนอกครอบครวั	จ�านวน	536	คน	ในจ�านวนนี ้
เป็นเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น	377	คน	ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่	3	ในด้านลักษณะของความรุนแรงพบว่า	
อันดับหนึ่ง	คือ	การท�าร้ายร่างกายโดยปัจจัยเกิดจากการดื่มสุรา	ยาเสพติด	ความไม่เข้าใจกัน	ขณะที่การล่วงละเมิด
ทางเพศในเด็ก	ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�าของคนใกล้ชิดสถานที่เกิดเหตุคือภายในบ้าน215

ตารางที่ 3 สถิติเด็กถูกกระทำารุนแรงของศูนย์ช่วยเหลือสังคมปีงบประมาณ 2560 - 2562

ปี 2560* ปี 2561* ปี 2562**

เด็กถูกกระทำารุนแรงทั้งหมด (คน) 1,588 1,222 869

1.	ในครอบครัว 841 681 492

-	ถูกท�าร้าย 517 413 347

-	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 176 159 95

-	ถูกลวนลาม/กระท�าอนาจาร 25 36 17

-	ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ 103 73 33

-	อื่น	ๆ 20 - -

2.	นอกครอบครัว 747 541 377

-	ถูกท�าร้าย 227 166 104

-	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 328 294 216

-	ถูกลวนลาม/กระท�าอนาจาร 66 81 57

-	อื่น	ๆ 126 - -

	 *	ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	สายด่วน	1300

	 **	ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม	2561	-	มีนาคม	2562

214 
จาก	สถิตสิายด่วน ๑๓๐๐	,	โดย	ศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม,	2562	.	สบืค้นจาก	https://1300thailand	.msociety.go.th/ 

records
215 

จาก	รุนแรงในครอบครัว “อย่านิ่ง” ต้องแจ้งเจ้าหน้าที,่	 โดย	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.thaihealth.or.th/Content/48440-รุนแรงในครอบครัว%20อย่าน่ิง%20%20ต้องแจ้ง 
เจ้าหน้าที่.html
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	 กฎหมายหลกัทีคุ้่มครองเดก็จากการถกูกระท�ารนุแรงมี	2	ฉบบั	ได้แก่	พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็	พ.ศ.	2546	
และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	 2550	 แต่เม่ือเดือนพฤษภาคม	2562 
ได้มกีารตราพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั	พ.ศ.	2562	เพือ่ใช้แทนกฎหมายคุม้ครอง 
ผูถ้กูกระท�ารนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	โดยกฎหมายฉบบัใหม่ได้ก�าหนดให้การกระท�าความรนุแรงในครอบครวัทีเ่ป็น
ความผิดทางอาญาสามารถยอมความได้เมือ่ผูก้ระท�าความรนุแรงได้ปฏบิตัติามค�าสัง่คุม้ครองสวสัดภิาพครบถ้วนแล้ว216 
รวมทัง้	ได้ก�าหนดให้มศูีนย์ส่งเสรมิและคุ้มครองครอบครัวทกุพืน้ทีเ่พือ่เป็นกลไกในการรบัแจ้งเหตกุารณ์การกระท�ารนุแรง 
ในครอบครัวและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท�ารุนแรง	ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมบางส่วนมีข้อห่วงกังวลว่า	กฎหมาย
ดังกล่าวมีบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้มีการไกล่เกลี่ยกรณีการกระท�ารุนแรงในครอบครัว	 อาจมีการให้ความส�าคัญกับ 
การคงไว้ซ่ึงสถาบันครอบครัวมากกว่าผลกระทบท่ีอาจเกิดกับผู้ถูกกระท�ารุนแรง	 และอาจท�าให้ผู้เสียหายมีความเสี่ยง 
ที่จะถูกกระท�ารุนแรงซ�้า	 อย่างไรก็ดี	 เม่ือวันที่	 23	 สิงหาคม	 2562	 รัฐบาลได้ออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว	 พ.ศ.	 2562	 เพื่อขยายก�าหนดเวลาในการมีผล 
ใช้บังคบัของกฎหมายฉบบัดงักล่าวเนือ่งจากความไม่พร้อมในด้านความรูค้วามสามารถ	ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 
คอื	การปรบัปรงุกลไกและกระบวนการคุม้ครองเดก็โดยเพิม่คณะกรรมการระดับเขตและพืน้ที	่การก�าหนดกระบวนการ 
และวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองเด็กอย่างเป็นรูปธรรม	 เพิ่มกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้ความคุ้มครองให้รวมถึงเด็กอายุต�่ากว่า 
18	ปีทุกกรณี	รวมถึงการคุ้มครองเด็กที่เกิดด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แบบเป็นรูปธรรม

	 ทั้งน้ี	 นอกจากการถูกกระท�ารุนแรงในครอบครัวแล้ว	 ยังพบการกระท�ารุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษา	 ข้อมูล
จากกรมสุขภาพจิตพบว่า	 การส�ารวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดเม่ือปี	2560	 มีเด็ก 
ถกูรงัแกในสถานศกึษาปีละประมาณ	6	แสนคน	โดยเดก็ทีค่รอบครวัใช้ความรุนแรงหรอืเดก็ทีป่่วยโรคทางจติเวชมกัเป็น 
กลุ่มผู้รังแก	 ส่วนเด็กที่มีความเส่ียงถูกรังแกสูงคือ	 เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้า	 เด็กพิการ	 กลุ่มที่เป็นเด็กพิเศษ	 หรือ 
กลุ่มเพศทางเลอืก	 และยงัพบว่า	 ส่ือและเทคโนโลยมีบีทบาทส�าคญัและเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการกลัน่แกล้ง	 โดยกลุม่ 
เยาวชนไทยมากกว่าร้อยละ	50	มพีฤตกิรรมกลัน่แกล้งผ่านโลกไซเบอร์และคกุคามผูอ้ืน่ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	ในปี	2560 
พบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	-	3	 ร้อยละ	 45	 มีประสบการณ์เก่ียวกับการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร ์
อย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 มากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา	 ยุโรป	 และญี่ปุ่น	 4	 เท่า	 คนท่ีรังแกคือเพื่อนสนิท	 เพื่อนคนอื่น	ๆ  
ในห้อง	-	นอกห้องและต่างระดับชั้น	 ส่วนคนที่ถูกรังแก	 คือ	 เด็กไม่ค่อยสู้คน	 เด็กที่แตกต่าง	 เด็กเรียนรู้ช้า	 ออทิสติก 
เด็กรักเพศเดียวกัน	เด็กที่ไม่ค่อยมีเพื่อน217 

216 
จาก	 ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 

พ .ศ. ....,	โดย	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	2562	.	สืบค้นจาก	http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/cosok/
file/14-1-61-3.pdf

217 
จาก	 “การรังแกกัน” จาก ร.ร. สู่ออนไลน์ต้องไม่ตอบโต้กลับแบบเดียวกนั,	 โดย	 คมชัดลึก,	 2562.	 สืบค้นจาก	 

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/378907
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒105

	 ในส่วนของการป้องกันการลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงนั้น	 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วย 
การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา	พ.ศ.	2548	ซึง่ได้ก�าหนดแนวทางการลงโทษไว้	4	ลกัษณะ	คอื	1)	ว่ากล่าวตกัเตอืน	
2)	ท�าทณัฑ์บน	3)	ตดัคะแนนความประพฤติ	และ	4)	ท�ากจิกรรมเพือ่ให้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	รวมทัง้ได้ห้ามลงโทษ
นักเรยีนและนักศกึษาด้วยวธิรีนุแรง	หรอืแบบกลัน่แกล้ง	หรอืลงโทษด้วยความโกรธ	โดยให้ค�านงึถงึอายขุองนักเรยีน
หรือนักศึกษา	และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย	อย่างไรก็ดี	ในปี	2562	ยังคงมีเหตุการณ ์
ที่ครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรงอยู่218 

4. การคุ้มครองเด็กเนื่องจากการละเมิดทางสื่อออนไลน์

	 รัฐมียุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์	พ.ศ.	2560	-	2564 
รวมถงึมกีารจดัตัง้ศูนย์ประสานงานปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์	(Child	Online	Protection	
Action	Thailand:	COPAT)	เพือ่ท�าหน้าทีขั่บเคลือ่นยทุธศาสตร์ในแต่ละด้าน	ศนูย์ดงักล่าวได้มีการส�ารวจสถานการณ์
เดก็ไทยกบัภยัออนไลน์	โดยจากผลการส�ารวจพบว่า	เดก็ร้อยละ	86	เชือ่ว่า	สามารถให้ค�าแนะน�าเพือ่นได้หากประสบภยั 
ออนไลน์	เด็กร้อยละ	54	เชื่อว่าจะจัดการปัญหาได้หากเกิดกับตนเอง	เด็กร้อยละ	39	ใช้อินเทอร์เน็ต	6	-	10	ชั่วโมง
ต่อวัน	เด็กร้อยละ	38	เล่นเกมส์ออนไลน์มากกว่า	3	ชั่วโมงต่อวัน	มีเด็กร้อยละ	31	เคยถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์	 
ในจ�านวนน้ีเป็นเดก็ทีเ่ป็นเพศทางเลอืกมากทีสุ่ด	คอื	เดก็ร้อยละ	49	โดยทีเ่ดก็ร้อยละ	40	ไม่ได้บอกใครเกีย่วกบัเรือ่ง 
ทีโ่ดนกลัน่แกล้ง	จากการส�ารวจยงัพบว่า	เดก็ร้อยละ	34	เคยกลัน่แกล้งคนอืน่ทางออนไลน์	ซึง่ส่วนหนึง่บอกว่าเป็นการ 
โต้ตอบที่ตนเองโดนแกล้ง	 เด็กร้อยละ	74	 เคยพบเห็นสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์	 เด็กร้อยละ	50	 เคยพบเห็น 
สื่อลามกอนาจารเด็ก	 เด็กร้อยละ	 6	 เคยครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก	 เคยส่งต่อหรือแชร์สื่อลามกอนาจาร 
ทางออนไลน์	 และเด็กร้อยละ	 2	 ยอมรับว่าเคยถ่ายภาพหรือวิดีโอตนเองในลักษณะลามกอนาจารแล้วส่งให้ 
คนอื่น	ๆ 	ด้วย	เด็ก	1	ใน	4	หรือประมาณ	4,000	คน	เคยนัดพบเพื่อนที่รู้จักกันในโลกออนไลน์	โดยปรากฏกรณ ี
ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการนัดเจอกัน	จ�านวน	73	คน219

	 เมื่อวันที่	 20	ธันวาคม	2562	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	 ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และภาคีเครือข่าย	 จัดการเสวนา 
เรือ่ง	“การกลัน่แกล้งออนไลน์	เดก็ไทยจะรอดได้อย่างไร”	ซึง่มีนักวิชาการให้ข้อแนะน�าวิธีการรบัมือกบัการกลัน่แกล้ง 
ดังกล่าวว่า	 ควรนิ่งเฉยเพราะการตอบโต้กลับจะท�าให้ผู้กระท�าเกิดความสนุกและกลั่นแกล้งมากขึ้น	 แต่หากนิ่งเฉย
แล้วยังคงถูกกลั่นแกล้งเกินกว่าที่จะรับมือไหว	 ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพื่อช่วยหาวิธีจัดการ	 เช่น	 การพูดคุย 
หรอืใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องด�าเนนิคดี	เช่น	พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550220

 

218 
เช่น	กรณีครูใช้ไม้ตีศีรษะเด็กอายุ	7	ปีจนใบหน้าและตา	2	ข้างบวมแดง	กรณีครูใช้ไม้ตีก้นเด็กชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	จนบวมช้าไม่สามารถนั่งได้	และกรณีครูตบหัวตบหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	เนื่องจากไม่ส่งการบ้าน	เป็นต้น
219 

จาก	สถานการณ์เดก็ไทยเสีย่งภยั ออนไลน์, โดย	คมชดัลึก,	2562	.	สบืค้นจาก	http://www.komchadluek.net/ 
news/scoop/384789

220 
จาก	 กลั่นแกล้งออนไลน์ เด็กไทยจะรอดได้อย่างไร,	 โดย	 มติชนออนไลน์,	 2462.	 สืบค้นจาก	 https:// 

www.matichon.co.th/lifestyle/children-teenagers/news_1828680
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5. การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

	 การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการค้าประเวณี	 การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก	 หรือการ 
แสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	และ 
ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	แม้ว่ารฐับาลจะให้ความส�าคญักบัการปราบปรามการค้ามนษุย์ในรูปแบบต่าง	ๆ 	แต่ยังคงปรากฏข่าวการ
ค้าประเวณีเด็กอยู่เนือง	ๆ 	 รูปแบบการค้าประเวณีมีท้ังท่ีกระท�าโดยมีสถานบันเทิงบังหน้าและการซื้อขายผ่านโซเชียล 
มีเดีย	เด็กที่ถูกน�ามาค้าประเวณีมีทั้งที่ถูกหลอกลวงบังคับ	เช่น	เด็กชาวเขาบนพื้นที่สูง	เด็กต่างด้าว	และเด็กที่สมัครใจ
เนือ่งจากต้องการหาเงนิไปใช้จ่าย221	องค์กรภาคประชาสงัคมให้ข้อมลูว่า	การค้าประเวณเีดก็ได้ปรบัเปลีย่นเป็นรปูแบบ 
ออนไลน์ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้และมีเด็กจ�านวนมากถูกหลอกให้ท�าอนาจารผ่านเว็บไซต์ต่าง	ๆ 	 การเข้าถึง 
หลกัฐานเพือ่ด�าเนนิคดที�าได้ยาก	เนือ่งจากข้อมลูอยูใ่นความครอบครองของผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็	เดก็ทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง 
เป็นเป็นกลุ่มเด็กชายขอบ	เช่น	เด็กที่ไม่มีสถานะ	เป็นต้น

	 เมื่อปี	 2559	 ได้มีการจัดตั้งคณะท�างานปราบปรามการล่วงละเมิดเด็กทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต 
(Thailand	Internet	Crimes	Against	Children	หรอืศนูย์	TICAC)	ขึน้ภายใต้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ินบัตัง้แต่การจดั
ต้ังศนูย์ฯ	จนถึงปี	2561	ได้มกีารจับกมุผูก้ระท�าผดิและด�าเนนิคดีได้	71	คด	ีแบ่งเป็นคดค้ีามนษุย์	21	คด	ีคดล่ีวงละเมดิ
ทางเพศเดก็	13	คดี	และคดีครอบครองส่ือลามกอนาจารเดก็	31	คด	ีและส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัร	6	คด	ีโดยพบว่า 
ผูก้ระท�าความผิดเป็นผูต้้องหาคนไทย	38	คนและชาวต่างชาติจ�านวน	35	คน	ทีผ่่านมา	ศนูย์ฯ	ได้รบัเบาะแส	209	เรือ่ง	
ด�าเนินคดีไปแล้ว	121	คดี	ที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อ	ส่วนในปี	2562	ตั้งแต่เดือนมกราคม	-	มิถุนายน	
ศนูย์ฯ	สามารถจบักมุผูต้้องหาและยงัมกีารจบักมุผูก้ระท�าผดิเพิม่เตมิทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้	24	คน	รวมทัง้ 

221 
จาก	หัวข้อข่าวค้าประเวณีเด็ก,	 โดย	 ไทยรัฐออนไลน์,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.thairath.co.th/tags/ 

ค้าประเวณีเด็ก

ที่มา:	คมชัดลึก
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ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อได้	19	คนรวมถึงเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปี	น�าเข้าสู่กระบวนการเบื้องต้นได้	10	คน222	ศูนย์ฯ	
เชื่อว่าการกระท�าผิดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่าย	 กลุ่มผู้กระท�าผิดจึงเปลี่ยน
พฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการล่อลวงผู้เสียหายมากขึ้น	 โดยผู้ที่พบเห็นการกระท�าความผิดสามารถ 
แจ้งเบาะแสมายังศูนย์ฯ	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุมได้223 

6. การคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม

	 หลักการส�าคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติต่อเด็กที่กระท�าผิดตามข้อ	 40	 ของอนุสัญญา	 CRC	 คือ 
การส่งเสริมให้เด็กสามารถกลับคืนสู่สังคมและท�าประโยชน์แก่สังคมได้	การน�ามาตรการพิเศษมาใช้แทนการด�าเนิน
คดีอาญาต่อเด็กจึงเป็นมาตรการส�าคัญในการส่งเสริมเด็กตามหลักการดังกล่าว	 ท้ังน้ี	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	มาตรา	86	และมาตรา	90	ก�าหนดให้มีการ 
จดัท�าแผนแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟเูดก็หรอืเยาวชนทีต้่องหาว่ากระท�าผดิอาญาทัง้ในชัน้ก่อนฟ้องคดีและระหว่างการฟ้องคดี
ได้โดยมีเงื่อนไขบางประการเพื่อให้เด็กได้แก้ไขพฤติกรรม	 ซึ่งมีข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่า
ตัง้แต่ปี	2558	มคีดทีีเ่ข้าเกณฑ์จดัท�าแผนแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟตูามมาตราดงักล่าวมากขึน้และมกีรณทีีม่กีารจดัท�าแผน
ส�าเร็จมากขึ้น	และระหว่างปีงบประมาณ	2559	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2562	ได้น�ามาตรการพิเศษมาใช้แทนการ
ด�าเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนจ�านวน	6,331	คดี	คิดเป็นร้อยละ	17.76	ของคดีทั้งหมด224

	 ท้ังน้ี	เพือ่เตรยีมเดก็ให้มคีวามพร้อมในการกลบัคืนสูส่งัคม	กรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชนมกีารให้ 
การศกึษาและพฒันาอาชพีแก่เดก็ทีเ่ข้าสูส่ถานพนิจิฯ	ตัง้แต่แรกรบัโดยร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	และผู้ประกอบการเอกชน	ทั้งวิชาพื้นฐาน	การฝึกทักษะชีวิต	และการฝึกวิชาชีพ
เพือ่สร้างทางเลอืกในการด�ารงชวีติ	มกีารประเมนิความเสีย่งของเดก็และความพร้อมของครอบครัวก่อนปล่อยตวัเดก็	
รวมทั้งมีการติดตามหลังการปล่อยตัวโดยมีนักสังคมสงเคราะห์	หน่วยงานภาครัฐ	และเครือข่ายในชุมชน	เช่น	ผู้น�า
ชุมชน	บริษัทห้างร้าน	และอาสาสมัครต่าง	ๆ 	มีส่วนช่วยติดตามเด็ก	ทั้งนี้	ในปี	2560	-	2561	สามารถติดตามเด็ก
ได้ร้อยละ	93	และมีอัตราเด็กไม่กระท�าผิดซ�้ากว่าร้อยละ	90225 

	 ในส่วนการปฏิบัติต่อเด็กโยกย้ายถิ่นฐาน	 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะไม่คุมขังเด็กหลบหนีเข้าเมืองตาม 
แนวปฏบิตัริะหว่างประเทศ	ทีผ่่านมา	มกีารปล่อยตวัเดก็โดยเจ้าหน้าทีร่ฐัอนญุาตให้แม่ของเดก็ออกมาด้วย	และมกีาร 
จัดให้แม่และเด็กอยู ่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
อย่างไรกด็	ีแนวปฏบิตัดิงักล่าวมกีารด�าเนนิการเฉพาะห้องกกัทีก่รงุเทพฯ	(สวนพล)ู	เท่านัน้	ทัง้นี	้เม่ือวนัที	่21	มกราคม 
2562	 หน่วยงานของรัฐ	 7	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

222 
จาก	ตร. ชุด TICAC จับกุมผู้ต้องหาละเมิดทางเพศเด็ก,	 โดย	 ส�านักข่าว	 INN,	 2562	 .	 สืบค้นจาก	 https:// 

www.innnews.co.th/crime/news_419780/
223 

จาก	TICAC โชว์ผลงาน ๒ ปี จับล่วงละเมิดเด็กทางไซเบอร์ ๗๑ คด,ี	โดย	ผู้จัดการออนไลน์,	2561.	สืบค้นจาก 
https://mgronline.com/crime/detail/9610000003408

224 
จาก	หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๑๑/๖๘๔๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒.

225 
จาก	การประชุมร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัเพือ่รบัทราบข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัทำาร่างรายงานคูข่นานการปฏบิตัติาม 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ กสม.	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2562	จัดโดย	ส�านักงาน	กสม.
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ความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงมหาดไทย	 การทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงแรงงาน	ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ	เรื่อง	การก�าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน 
สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ
งานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการไม่กักตัวเด็กอายุต�่ากว่า	 18	 ปีไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว	 โดยจะให้อยู่ใน 
ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 องค์กรภาคเอกชน	 หรือองค์กรภาคประชาสังคม	
และหามาตรการในการช่วยเหลือระยะยาวต่อไป226

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

ในปี	 2562	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินงานในอันท่ีจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก
ตามอนุสัญญา	 CRC	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ให้ดียิ่งข้ึนโดยมีมาตรการท่ีชัดเจน
และมีผลการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในหลายด้าน	 เช่น	 ในด้านการอยู่รอดโดยลดการเสียชีวิตของเด็ก	 การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย	 และการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก	 ส่วนในด้านอื่น	ๆ 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ 
ก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง	อย่างไรก็ดี	มาตรการในเชิงป้องกัน 
เพื่อลดปัญหาที่กระทบต่อสิทธิเด็กยังไม่ชัดเจนมากนัก	ในการนี้	กสม.	จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้		

1.	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการสร้างความตระหนักแก่พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการดูแลเด็กเป็นเบ้ืองต้น	 ให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัย 
ในชีวิตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	 รวมท้ังควรมีมาตรการสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถท�าหน้าท่ีดังกล่าวได้ 

226 
จาก ข่าวสารนิเทศ : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน

สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ,	 โดย	 กระทรวงการต่างประเทศ,	 2562.	 สืบค้นจาก	 http://www.mfa.go.th/main/
th/news3/6886/98779-พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-เรื่อง-การก�าหนดมาตรการแล.html

ที่มา:	กระทรวงการต่างประเทศ
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เช่น	การให้ความรูเ้กีย่วกับพฒันาการของเดก็แต่ละช่วงวยั	การส่งเสรมิให้พ่อแม่มปีฏสิมัพนัธ์และท�ากจิกรรมร่วมกบัเดก็ 
การดูแลความปลอดภัยของเด็กรวมถึงภัยจากสื่อ	 การรับฟังความเห็นของเด็ก	 การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ 
ความรุนแรง	 การรับมือกับปัญหาพฤติกรรมวัยรุ ่น	 ตลอดจนการจัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจท�าให้มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก	

2.	 รฐัควรมมีาตรการป้องกนัการใช้ความรนุแรงต่อเดก็ในครอบครวัและการกระท�าผดิของเดก็	โดยการศกึษา 
และวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตขุองการใช้ความรนุแรงต่อเดก็และการกระท�าผดิของเดก็เพือ่น�ามาก�าหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม		

3.	 รฐัควรพจิารณาให้มกีลไกระดบัชมุชนในการเฝ้าระวงัปัญหาเดก็	เช่น	การใช้ความรนุแรงต่อเดก็	การแสวง 
ประโยชน์ต่อเด็กในรูปแบบต่าง	ๆ 	 และปัญหาเด็กกระท�าผิด	 รวมทั้งให้มีกลไกจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
เพือ่ให้ปัญหาได้รบัการแก้ไขอย่างทนัท่วงท	ีโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามามีส่วนช่วยด�าเนนิการตามมาตรา 
250	 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 และเปิดให้องค์กรพัฒนาเอกชน 
และภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนช่วยรัฐขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กในด้านต่าง	ๆ 	

4.2  สิทธิผู้สูงอายุ 

ภาพรวม

ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	 แต่สิทธิของผู้สูงอายุได้รับการ 
รับรองในสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 2	 ฉบับ	 คือ	 กติกา	 ICCPR	 และ	 กติกา 
ICESCR		นอกจากนี	้ยงัมสีนธสิญัญาฉบบัอืน่ท่ีมีความเกีย่วข้องและอาจน�ามาปรบัใช้ในการคุม้ครองผูส้งูอายไุด้ 
เช่น	 ผู้หญิงสูงอายุได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญา	 CEDAW	 ส่วนผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญา	CRPD	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 เมื่อปี	2534	ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มี 
มตทิี	่46/91	รบัรองหลกัการ	18	ประการส�าหรบัผูส้งูอาย	ุ(United	Nations	Principles	for	Older	Persons) 
โดยรับรองสิทธิของผู้สูงอายุใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง	 (Independence)	 
2)	การมีส่วนร่วม	(Participation)	3)	การดูแล	(Care)	4)	การบรรลุความต้องการ	(Self-fulfilment)	และ	 
5)	 ความมีศักดิ์ศรี	 (Dignity)227	 นอกจากน้ี	 ยังมีตราสารระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุท่ีส�าคัญ	 ได้แก ่
แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ	(The	Madrid	International	Plan	of	Action	
on	Ageing)	ซึง่เป็นผลจากการประชมุสมชัชาระดบัโลกว่าด้วยผูส้งูอาย	ุครัง้ที	่2	(The	2nd	World	Assembly 
on	 Ageing)	 ณ	 กรุงมาดริด	 ประเทศสเปน	 ในปี	 2545	 โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุ 
ใน	 3	 ประเด็น	 คือ	 1)	 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา	2)	 สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ	 และ	3)	 การสร้าง 
ความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม

227 
From United Nations Principles for Older Persons Adopted by General Assembly resolution 46/91 

of 16 December 1991,	by	United	Nations	Human	Rights	Office	of	the	High	Commissioner,	1991	Retrieved	
from	http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ได้รับรองสิทธิผู้สูงอายุไว้ในมาตรา	 27	 วรรคสาม 
และวรรคสี่	ว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความแตกต่างด้านต่าง	ๆ 	รวมถึงเรื่องอายุ	
และมาตรา	 48	 วรรคสอง	 บัญญัติว่าบุคคลที่อายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	 และบุคคลยากไร้
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ	นอกจากนี้	มาตรา	71	วรรคสาม	บัญญัติว่า
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก	 เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	ผู้ยากไร้	และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ	 และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	 รวมท้ังให้การบ�าบัด	
ฟื้นฟู	เยียวยาผู้ถูกกระท�าการดังกล่าว

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	 กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะ 
ให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการออมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	 การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ให้รองรับการท�างานของผู้สูงอายุ	และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2546	เช่น	
การบริการสาธารณสุข	การฝึก/ประกอบอาชีพ	การได้รับความคุ้มครองจากการกระท�าทารุณกรรม	ฯลฯ	อย่างทั่วถึง		

ในปี	2562	มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	การด�าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง 
มีปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้	

 4.2.1 การดำาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)

  ข้อมูลจากการส�ารวจประชากรสูงอายุของส�านักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุดเมื่อปี	 2560	พบว่า	
ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ	11.3	ล้านคน	หรือร้อยละ	16.7	ของจ�านวนประชากรทั้งหมดประมาณ	67.6	ล้านคน 
และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์หรอืมีจ�านวนผูส้งูอายถึุงร้อยละ	20	ของประชากรทัง้หมด
ในปี	2564228	ในการเตรยีมการรองรบัสงัคมผูส้งูวัย	รฐับาลและกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	
ได้จัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545	-	2564)	แบ่งเป็น	5	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	1)	การเตรียม
ความพร้อมของประชากรวัยสูงอายุ	 2)	 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	 3)	 ระบบคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ	
4)	การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ	และ	5)	การประมวลผล	พัฒนา	เผยแพร่ความรู ้
การติดตามประเมินผล

	 	 เมื่อปี	2560	กรมกิจการผู้สูงอายุ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ได้ท�าการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนผู้สูงอายุฯ	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2555	-	2559)	เพื่อน�าผลการประเมินที่ได้มา
ปรบัปรงุการด�าเนนิการตามแผนฯ	ในระยะต่อไป	พบว่า	มปีระเดน็ทีก่ารด�าเนนิการยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด	เช่น 
ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ	มีประชากรวัยท�างานเพียง	1	ใน	3	ที่มีการประกันยามชราภาพอย่างเป็น
ทางการและมคีวามรูเ้รือ่งกระบวนการชราและการเตรียมการเพือ่วยัสงูอาย	ุในด้านการส่งเสรมิและพฒันาผูส้งูอายพุบว่า 
มีผู้สูงอายุเพียงประมาณ	1	 ใน	4	ที่มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึงประสงค์	 และผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านหรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	 ส่วนในด้านระบบคุ้มครองทางสังคมพบว่า	 สถานท่ีให้บริการสาธารณะยังขาดแคลน 
สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ	 มีผู้สูงอายุทุพพลภาพที่ได้รับบริการจากชุมชนเพียงประมาณ	1	 ใน	4	 และม ี

228 
จาก	แถลงข่าว “สถติบิอกอะไร ผูส้งูวยัปัจจบุนัและอนาคต”,	โดย	นางกลุพรภัสร์	จริะประไพ	และนายธนนท์	นวมเพชร, 

2562.	สืบค้นจาก	http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2561/N10-04-61-1.aspx
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒111

ผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่คีวามรูเ้หมาะสมเพยีง	1	ใน	3	เป็นต้น	กรมกจิการผูส้งูอายไุด้น�าผลการประเมนิดงักล่าวมาปรบัปรงุ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 เรียกว่า	 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2545	-	2564)	 ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่	2	พ.ศ.	2561229

	 	 ขณะนี	้กรมกจิการผูส้งูอายรุ่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยูร่ะหว่างจัดท�าแผนปฏบัิตกิาร	ปี	2563	- 
2566	เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแผนผูส้งูอายแุห่งชาตฯิ	ฉบบัปรบัปรงุ	ครัง้ท่ี	2	พ.ศ.	2561	ให้ครอบคลมุประเดน็ 
ที่ยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามผลการประเมินระยะที่	3	และอยู่ระหว่างเตรียมจัดท�าแผนผู้สูงอายูแห่งชาติ	ฉบับที่	3

 4.2.2 หลักประกันรายได้ 

	 	 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ	พ.ศ.	2546	มาตรา	11	(11)	ก�าหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการ 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาตว่ิาด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย	ุพ.ศ.	2552	ซึง่ก�าหนดคณุสมบตัขิอง
ผูม้สีทิธจิะได้รบัเงินเบีย้ยงัชพีว่า	ต้องมสีญัชาตไิทย	มอีาย	ุ60	ปีขึน้ไป	และไม่เป็นผูไ้ด้รบัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ 
จากหน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกิจ	หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ผูส้งูอายจุะได้รบัเบีย้ยงัชพีเป็นรายเดอืนต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิตตามอัตราปัจจุบันแบบขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ	 (อายุ	60	-	69	ปี	ได้รับ	600	บาท/เดือน	อายุ 
70	-	79	ปี	ได้รบั	700	บาท/เดอืน	อาย	ุ80	-	89	ปี	ได้รบั	800	บาท/เดอืน	อาย	ุ90	ปีขึน้ไป	ได้รบั	1,000	บาท/เดอืน) 
ทั้งนี้	 ในปี	 2562	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 20	 สิงหาคม	2562	 เห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน 
บัตรสวสัดกิารแห่งรฐัเพิม่เตมิในช่วงเดอืนสงิหาคม	-	กนัยายน	2562		ซึง่รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลอืผูส้งูอายจุ�านวน	
500	 บาท/คน/เดือน230	 นอกจากนี้	 กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างด�าเนินการปรับวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเพื่อให ้
ผู้สงูอายไุด้รบัเงนิรวดเรว็และสะดวกมากขึน้	โดยร่วมมอืกบักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จดัท�าฐานข้อมลูผูม้สีทิธิ
รับเบื้ยยังชีพเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรงทุกวันที่	10	ของเดือน	หากเดือนใดวันที่	10	ตรงกับ
วันหยุดราชการ	 จะจ่ายในวันท�าการก่อนวันหยุดน้ัน	ๆ 	 โดยคาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้ครบทั่วประเทศภายใน
เดือนมกราคม	2563231

	 	 นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 รัฐยังได้จัดให้มีระบบบ�านาญแบบสมัครใจส�าหรับ
ประชาชนทีไ่ม่อยูใ่นระบบสวสัดกิารทางการใด	โดยได้จดัตัง้กองทนุการออมแห่งชาตสิ�าหรบัประชาชนกลุม่ดงักล่าว
เพื่อออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณโดยรัฐบาลส่งเงินสมทบกองทุนฯ	 ได้เริ่มด�าเนินการเมื่อปี	 2558	 ปัจจุบันมีสมาชิก 
2.7	ล้านคน232	อย่างไรก็ดี	พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	พ.ศ.	2554	มาตรา	30	ได้ก�าหนดเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนว่าต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	 15	 ปีและไม่เกิน	 60	 ปี	 ท�าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถ 
เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ได้	

229 
จาก	 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑,	 โดย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.dop.go.th/download/laws/th1573721522-816_0.pdf
230 

จาก	รฐับาลแจงไม่ปรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุคงจ่ายอตัราเดมิแบบขัน้บนัได,	โดย	เวร์ิคพอยท์นวิส์,	2562.	สบืค้นจาก 
https://workpointnews.com/2019/08/22/081315/

231 
จาก	กรมบญัชกีลาง พร้อมจ่ายตรงเบีย้ผูส้งูอาย ุ- เบีย้ผูพ้กิารให้พร้อมกันทัว่ประเทศตัง้แต่ ม.ค. ๖๓,	โดย	ข่าวออนไลน์ 

RYT9,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.ryt9.com/s/iq03/3054420
232 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 บทที่	 3.3	สิทธิที่เกี่ยวกับการท�างานและความคุ้มครองทางสังคม	 เรื่องการมีมาตรฐาน
การครองชีพที่เพียงพอ
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	 	 อย่างไรก็ตาม	กลุ่มผู้สูงอายแุละประชาชนบางกลุม่เหน็ว่าเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายทุีจ่่ายตามอตัราปัจจบุนั 
ไม่เพียงพอที่จะท�าให้ผู้สูงอายุด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2562	ตัวแทนเครือข่ายรัฐสวัสดิการ
ได้เดินทางเข้ายื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	กับตัวแทน	7	พรรคการเมืองฝ่ายค้าน	การเสนอ
ร่างกฎหมายดงักล่าวมีเจตจ�านงเพือ่ให้คนไทยทีม่อีาย	ุ60	ขึน้ไปมหีลกัประกนัด้านรายได้ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 โดยเครือข่ายฯ	 เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบ�านาญถ้วนหน้า 
ทีเ่พยีงพอซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า	3,000	บาทต่อเดอืน	และได้ลงไปในทกุชมุชนเพือ่รวบรวมรายชือ่จนครบ	10,000	รายชือ่	 
ตามเงือ่นไขของรฐัธรรมนญูทีเ่ปิดให้ประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได้	แต่ยงัไม่ได้ยืน่ร่างกฎหมายดงักล่าวต่อส�านักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร233 

 4.2.3 การส่งเสริมการทำางานของผู้สูงอายุ 

	 	 แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุก�าหนดแนวทางในเรื่องการท�างาน 
ของผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุควรมีโอกาสท�าประโยชน์ต่อสังคม	 รวมทั้งควรมีโอกาสได้ท�างานตราบเท่าที่ยังมีความประสงค์
และมีความสามารถที่จะท�างานได้	 นอกจากนี้	 การท�างานยังสร้างหลักประกันรายได้ที่ส�าคัญแก่ผู้สูงอายุ	 และท�าให้ 
ผู้สูงอายสุามารถด�ารงชวิีตได้อย่างอิสระตามหลกัการด้านผูส้งูอายุของสหประชาชาตด้ิวย	ทัง้นี	้จากการส�ารวจประชากร
สูงอายุของส�านักงานสถิติแห่งชาติในปี	2560	พบว่า	มีผู้สูงอายุที่ยังท�างานร้อยละ	35.1	ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด	
ส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 63.1)	 ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง	 ผู้สูงอายุที่ท�างานให้เหตุผลที่ยังคงท�างานอยู่ว่า 
เพราะสุขภาพแข็งแรง	ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง	และเป็นอาชีพประจ�าไม่มีผู้ดูแลแทน	

233 
จาก	ก้าวแรกรฐัสวสัดกิาร: ภาคประชาสงัคมเตรยีมเสนอร่าง พ.ร.บ. บำานาญแห่งชาต ิต่อสภาผูแ้ทนฯ,	โดย	ประชาไท, 

2562.	สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/09/84185

ที่มา:	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร



บทที่
4

กา
รป
ระ
เมิ
นส
ถา
นก
าร
ณ
์

สิท
ธิม
นุษ
ยช
นข
อง
กลุ
่มบุ

คค
ล

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒113

	 	 กระทรวงแรงงาน	 โดยกรมการจัดหางาน	 มีมาตรการส่งเสริมการมีงานท�าให้กับผู้สูงอายุของ 
กรมการจดัหางานประจ�าปี	2562	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	1)	โครงการส่งเสรมิการจ้างงานผูส้งูอายใุนอาชีพท่ีเหมาะสม 
กับวัยและประสบการณ์	ได้แก่	 (1)	กิจกรรม	“หนึ่งอ�าเภอ	-	หนึ่งภูมิปัญญา”	โดยผลการด�าเนินงานระหว่างเดือน
ตุลาคม	2561	-	กันยายน	2562	พบว่า	มีผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานเป็นวิทยากร	จ�านวน	151	คน	สร้างรายได ้
ทัง้สิน้	3,600,000	บาท	และมผีูส้งูอายทุีไ่ด้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูส้ามารถมีงานท�าและมีรายได้	จ�านวน	1,311	คน 
สร้างรายได้ทัง้สิน้	3,442,735	บาท	และ	(2)	กจิกรรมส่งเสรมิการมงีานท�าของผูส้งูอายใุนอตุสาหกรรมบรกิารและ
การท่องเที่ยว	โดยผลการด�าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม	2561	-	กันยายน	2562	พบว่า	ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
จดัหางานได้รับการบรรจงุาน	จ�านวน	861	คน	คดิเปน็ร้อยละ	75.55	สร้างรายไดป้ระมาณ	107,802,000	บาท 
ต่อปี	 2)	 โครงการสร้างโอกาสการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน	 โดยผลการด�าเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม	 2561	 -	 กันยายน	 2562	 พบว่า	 มีผู้สูงอายุได้รับงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของ 
กรมการจดัหางาน	จ�านวน	22	คน	สร้างรายได้ทัง้สิน้	2,160,000	บาท	และ	3)	การให้บรกิารจดัหางานแก่ผูส้งูอายุ
ทั่วไป234	เป็นการร่วมมือกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม235	เพื่อส่งเสริมการมีงานท�าให้กับผู้สูงอาย ุ
โดยได้มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 ระหว่างกันในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่	 13	 มีนาคม	 2562	 ในการ 
ด�าเนินการ	กรมการจัดหางานได้ท�าโมเดล	Job	matching	ทีจ่ะขยายผลไปทัว่ประเทศที่มสี�านกังานจัดหางานตั้งอยู ่
ผลการด�าเนินการมีสถานประกอบการท่ัวประเทศ	351	 แห่งที่เข้าร่วม	 (ขยายจากต้นแบบ	12	 แห่ง)	 ต�าแหน่ง 
งานว่าง	 17,000	 อัตรา	 และมีผู้สูงอายุที่ประสงค์ท�างานประมาณ	 7,000	 คน	 ส่วนผู้สูงอายุที่ได้เข้าท�างานใน 
สถานประกอบการแล้วมีประมาณ	3,700	 คน	 	 ต�าแหน่งงานที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นแรงงานไร้ฝีมือ	
เช่น	แรงงานด้านการผลิต	เสมียน	พนักงานทั่วไปที่งานไม่หนัก	เป็นต้น236

234 
หนังสือ	กรมการจัดหางาน ที่ รง ๐๓๐๗/๑๗๔๐๓๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องข้อมูลเพื่อประกอบ

การจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย.
235 

ได้แก่	 กรมการจัดหางาน	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ส�านักงานประกันสังคม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 กรมการพัฒนาชุมชน	 กรมกิจการผู้สูงอายุ	 และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ภาคเอกชน	 ได้แก่	 สถานประกอบการ	 12	 แห่ง	 ภาคประชาสังคม	 ได้แก่	 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 สมาคม
องค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย	สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย.

236 
จาก	การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็และข้อมลูสถานการณ์สทิธมินษุยชนเพือ่ประกอบการพิจารณาจดัทำารายงาน

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่	3	กันยายน	2562	จัดโดย	ส�านักเฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ที่มา:	Brand	Buffet
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  นอกจากนี	้กระทรวงแรงงานยงัได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีห้เพิม่อตัราค่าจ้างผูส้งูอายทุีบ่รษิทั
เอกชนสามารถน�าไปยกเว้นภาษีได้ตามมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เร่ิมเมื่อ 
ปี	2560	จากเดมิท่ีไม่เกิน	15,000	บาท/คน/เดือน	เป็นไม่เกนิ	20,000	-	25,000	บาท/คน/เดอืน	แต่ยงัคงจ�านวนเงนิ 
ค่าใช้จ่ายที่สามารถน�าไปหักภาษีได้ไม่เกิน	15,000	บาท/คน/เดือน	และจ�านวนผู้สูงอายุที่จ้างต้องไม่เกินร้อยละ	10	
ของลูกจ้างทั้งหมดตามเงื่อนไขเดิม	เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น237 

 	 นอกเหนือจากการส่งเสรมิการท�างานของผูส้งูอายแุล้ว	กระทรวงแรงงานยงัได้มกีารพจิารณาปรบัปรงุ
กฎหมายแรงงานเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่ท�างานด้วย	 เช่น	 การพิจารณาก�าหนดค่าแรงรายชั่วโมงที่เหมาะสม 
เพือ่รองรบัผูส้งูอายบุางส่วนท่ีอาจไม่พร้อมท�างานเตม็เวลา	ซึง่อาจช่วยเพิม่ความยดืหยุน่ให้กบัท้ังตวัผูส้งูอายแุละนายจ้าง 
ที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุท�างานแบบไม่เต็มเวลา238และเม่ือวันที่	 24	 ธันวาคม	 2562	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน	 (ฉบับที่	..)	 พ.ศ.	 …. 
ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ	เพือ่ขยายอายขุองบุคคลเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา	40	แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ.	 2533	 จากเดิมอายุไม่เกิน	 60	 ปี	 เป็น	 65	 ปี	 ซึ่งจะท�าให้ผู้สูงอายุท่ีประกอบอาชีพอิสระและเป็นแรงงาน 
นอกระบบได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงตามนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและ
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (ยุทธศาสตร์ที่	 4	 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 ลดความเหลื่อมล�้า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ)239

 	 ส�าหรับมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในภาครัฐ	 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	
ได้ออกกฎว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป	 มาตั้งแต่ปี	 2552	
โดยก�าหนดข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งบางประเภทและบางระดับสามารถได้รับการพิจารณาให้รับราชการต่อไป 
เมื่อผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ได้เป็นการเฉพาะราย	 ซึ่งในปี	 2562	 ก.พ.	 ได้มีการปรับคุณสมบัติของผู้ที่อาจ 
รับราชการต่อหลังอายุครบ	60	ปีให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจ
ส�าคัญของรัฐ	และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย	ดังปรากฏในกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562240	ส่วนกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคมก�าหนดให้ส�านักงาน	ก.พ.	ศึกษาเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก	60	ปีเป็น	63	ปี	
โดยไม่ครอบคลมุหน่วยงานทีต้่องใช้ศกัยภาพทางร่างกาย	และก�าหนดเป้าหมายให้ข้าราชการ	พนกังานรฐัวสิาหกจิ	และ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐั	เกษียณอายรุาชการอายทุี	่63	ปี	ในปี	พ.ศ.2567	นัน้	ส�านกังาน	ก.พ.	อยูร่ะหว่างการศกึษาความเหมาะสม 
ของต�าแหน่งที่จะขยายอายุเกษียณ	 ทั้งนี้	 สถิติจากกรมบัญชีกลางระบุว่าจะมีข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอาย ุ
ช่วงปี	2561	-	2570	จ�านวน	117,652	คน	(เฉลี่ยปีละ	11,765	คน)241

237 
หนังสือ	กระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๒/๑๒๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒.

238 
จาก	 อัตราค่าจ้างผู้สูงอายุในประเทศไทย,	 โดย	 สราวุธ	 ไพฑูรย์พงษ์	 และมติชนออนไลน์,	 2561.	 สืบค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/article/news_1236900
239 

จาก ครม. ขยายอายุผู้เข้าประกันตนอาชีพอิสระจากไม่เกิน ๖๐ ปี เป็นไม่เกิน ๖๕ ปี,	 โดย	 ส�านักข่าว	 Hfocus 
เจาะลึกระบบสุขภาพ,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2019/12/18244

240 
จาก	 กฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป	 (ฉบับที่	 3)	 

พ.ศ.	2562.
241 

งานการสื่อสารองค์กร	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 นนทบุรี.	 (2561,	 11	 เมษายน).	 [ข่าวประชาสัมพันธ์].	 สืบค้นจาก 
www.google.co.th
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒115

 4.2.4 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

	 	 ข้อมูลจากผลการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	2560	 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
ระบวุ่าผูส้งูอายสุ่วนใหญ่	(ร้อยละ	99)	มสีวสัดกิารรกัษาพยาบาล	ในจ�านวนนีส่้วนใหญ่	(ร้อยละ	83.2)	เป็นผูใ้ช้สทิธิ 
ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 รองลงมาเป็นสิทธิสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และสุดท้ายคือ 
สิทธิการรักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน242

	 	 ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหลายประการ	 เช่น	 การจัดคลินิก 
ผูส้งูอายใุนโรงพยาบาล	การบรกิารด้านสขุภาพเฉพาะกลุม่ผูส้งูอาย	ุ5	รายการ	ได้แก่	การตรวจคดักรองมะเรง็ล�าไส้ใหญ่ 
บริการทันตกรรม	 (ฟันเทียม)	การผ่าตัดข้อเข่าเทียม	การผ่าตัดต้อกระจก	และบริการวัคซีน	และการดูแลผู้สูงอาย ุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง	(long-term	care)243

	 	 ในการศึกษาปัญหาการเข้าถงึสทิธด้ิานสขุภาพของผูส้งูอายุของ	กสม.	ระหว่างปี	2560	-	2561 
จากรายงานส�ารวจ	งานวจัิย	แบบสอบถามที	่กสม.	มไีปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ�านวนหนึง่	รวมทัง้จากการลงพืน้ที่ 
พบว่า	 ผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประสบปัญหาบางประการ	 เช่น	 การรอเข้าพบแพทย์
เป็นเวลานาน	 และสถานพยาบาลในท้องถิ่นบางแห่งไม่มีแพทย์เฉพาะทางส�าหรับโรคท่ีพบในผู้สูงอายุ	 ซึ่งอาจ
สะท้อนปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรคเฉพาะในผู้สูงอายุ	 และ
ปัญหาอัตราก�าลังของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอกับจ�านวนผู้ป่วยในปัจจุบัน	 ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน 
การรกัษาพยาบาลและระยะเวลาในการรอรบับรกิาร	นอกจากนี	้ยงัพบปัญหาผูสู้งอายทุีม่ฐีานะยากจนไม่มค่ีาใช้จ่าย 
ส�าหรับการเดินทางไปโรงพยาบาล	 ส่วนผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ประสบ 
ความยากล�าบากในการเดินทางไปพบแพทย์	 แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
ด้านยานพาหนะได้	 เน่ืองจากไม่มีอ�านาจหน้าที่ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 การก�าหนดหน่วยงาน 
ผู้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง	 การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง	ๆ  
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2546	(ฉบับแก้ไข	พ.ศ.	2553)

	 	 ในส่วนการจัดการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง	 หรือผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง	 ซึ่งส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติด�าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่ละฝ่ายจัดสรรงบประมาณสมทบ 
การด�าเนินการนั้นมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากรที่จะดูแลผู้สูงอายุท้ังในส่วนของผู้จัดการการดูแล	 (care	manager)	
เนื่องจากต้องใช้บุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งมีภาระงานประจ�าอยู่แล้ว	และผู้ดูแล	(care	giver)	ซึ่งท�างานในลักษณะ
จิตอาสาโดยได้ค่าตอบแทนไม่มาก	

242 
จาก	 เผยผลสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ๒๕๖๐,	 โดย	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2560.	 สืบค้นจาก 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/N10-07-61.aspx
243 

จาก	การประชุมเพื่อรับทราบการดำาเนินงานในการส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ	 เมื่อวันที่	
9	เมษายน	2561	และวันที่	18	พฤษภาคม	2561	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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	 	 ทัง้นี	้ในส่วนของการจัดการดูแลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้มกีารแก้ไขปัญหาเรือ่ง
ค่าตอบแทนของผูด้แูลผูส้งูอาย	ุโดยได้มกีารออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบรบิาลท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และการเบกิค่าใช้จ่าย	พ.ศ.	2562244	ซึง่ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถจ้างอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงได้	ต่อมา	กระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ก�าหนดหลกัสูตรทีเ่ก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระยะยาว	รวมทัง้ก�าหนดอตัราค่าตอบแทนอาสาสมคัร
บรบิาลท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	5,000	-	6,000	บาท/คน/เดอืน	โดยขึน้อยูก่บัหลกัสตูรทีผ่่านการอบรม
และจ�านวนวนัทีป่ฏิบติังาน245	นอกจากนี	้กระทรวงสาธารณสขุอยูร่ะหว่างการพฒันาระบบสขุภาพปฐมภมู	ิซึง่เป็นการ
จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลในระดับพื้นที่โดยการจัดให้มี	“ทีมหมอครอบครัว”	
(family	 care	 team)246	 ซึ่งเมื่อมีความพร้อมด�าเนินการจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยังสถานบริการสาธารณสุข

 4.2.5 การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

 	 ข้อมูลจากส�านกังานกองทนุการสร้างเสรมิสขุภาพระบวุ่า	ผูส้งูอายถุกูละเมิดสทิธมิากทีส่ดุ	5	ประเภท	
ดังน้ี		1)	การละเมดิทางด้านร่างกาย	ได้แก่	การทบุต	ีท�าร้าย	ใช้แรงกระแทกท่ีร่างกาย	ผลกั	ท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือบาดเจบ็ 
ตามร่างกาย	 2)	 การละเมิดทางอารมณ์และจิตใจ	 ได้แก่	 การท�าร้ายจิตใจ	 เกิดความเสียใจ	 น้อยใจ	 ด้วยการใช้ค�าพูด 
ดูหมิ่น	ดูถูก	ด่าทอ	ไม่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ	3)	การหาประโยชน์ในทรัพย์สินและการเอาเปรียบทางกฎหมาย	ได้แก่	
ลักขโมย	การล่อลวง	 เอาทรัพย์สิน	หรือน�าทรัพย์สินไปใช้โดยผู้สูงอายุไม่ยินยอม	หรืออาจยินยอมเพราะถูกหลอกด้วย 
กลอุบายให้ยกทรัพย์สินให้	เป็นต้น	4)	การล่วงละเมิดทางเพศ	ได้แก่	การล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้สูงอายุด้วยการใช้ค�าพูด	 ใช้ก�าลัง	 การสัมผัส	 หรือการมอง	 ซึ่งแสดงถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้สูงอายุทั้งการ
ข่มขืนหรือล่วงละเมิดภายนอก	 5)	 การละเลยทอดทิ้งหรือละเว้นการกระท�าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะปฏิเสธการ 
ดูแล	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีจ�าเป็น	 เกิดความทุกข์จากการถูกทอดท้ิง	 ไม่ได้รับปัจจัยพื้นฐาน 
ในการยังชีพ	 อาทิ	 อาหาร	 เส้ือผ้ายา	 รักษาโรค247	 ใกล้เคียงกับข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพท่ีระบุว่า	 ผู้สูงอายุไทยถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจสูงสุด	 รองลงมา 
คอื	การเอาประโยชน์ด้านทรพัย์สิน	ทัง้นี	้ข้อมลูจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในส่วนของคดีอาญาตัง้แต่ปี	2544	-	2558	 

244 
จาก	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก 

ค่าใช้จ่าย	พ.ศ.	2562.
245 

จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๑๙.๒/ว.๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำาหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่าย
ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.	 สืบค้นจาก	 http://dn.corewebsite.com/public/
dispatch_upload/backend/core_dispatch_205008_1.pdf

246 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่	3.2	หัวข้อสิทธิด้านสุขภาพ

247 
จาก	๕ ประเภท “การละเมิดสิทธิ” ผู้สูงอายุ,	 โดย	 ส�านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.thaihealth.or.th/Content/47109-5%20%ประเภท20“การละเมิดสิทธิ”%20ผู้สูงอายุ.html



บทที่
4

กา
รป
ระ
เมิ
นส
ถา
นก
าร
ณ
์

สิท
ธิม
นุษ
ยช
นข
อง
กลุ
่มบุ

คค
ล

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒117

พบว่า	ผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไปมีคดีอาญาเรื่องฉ้อโกงทรัพย์สิน	ลักทรัพย์	ปล้นทรัพย์เพิ่มขึ้นตามล�าดับ	ภายในปี	2558	
มีผู้เสียหาย	จ�านวน	703	ราย	กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด	คือ	ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว	ไม่มีลูกหลาน	หรือ
ไม่มีครอบครัว	มีอาการเจ็บป่วย	ต้องการพึ่งพาผู้อื่น	ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที่248 

	 	 ส่วนสถติข้ิอมลูจากศูนย์ช่วยเหลอืสงัคม	สายด่วน	1300	พบว่า	จากเดมิทีม่กีารแจ้งข้อมลูปัญหา
ผูส้งูอายพุลัดหลง	สญูหาย	และเร่ร่อนเป็นอนัดบัหนึง่	ปัจจบุนัพบปัญหาผู้สงูอายขุาดผูด้แูล	ซึง่ในระยะ	3	ปีทีผ่่านมา
เพิ่มขึ้นเป็น	10	เท่า	รวมทั้งปัญหาลูกหลานไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้	อีกทั้งสถานสงเคราะห์ของผู้สูงอายุมีจ�านวน
จ�ากัด249

	 	 ในการคุ้มครองสทิธิของผูสู้งอาย	ุกรมกจิการผูส้งูอาย	ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์	 ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม	 หรือถูกแสวงหาประโยชน ์
โดยมชิอบด้วยกฎหมาย	หรอืถกูทอดทิง้	ทัง้การให้ค�าแนะน�าปรกึษา	ด�าเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว	 และให้ความช่วยเหลือเป็นเงินตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 เรื่อง	
ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการคุ้มครอง	การส่งเสริม	และการสนับสนุน	การจัดที่พักอาศัย	อาหาร	และ 
เครือ่งนุง่ห่มให้ผูส้งูอายตุามความจ�าเป็นอย่างทัว่ถงึ	โดยในปีงบประมาณ	2561	ได้ให้ความช่วยเหลอืรวม	16,548	ราย 
รวมถงึมกีารด�าเนนิโครงการเฝ้าระวงัภยัทางสงัคมส�าหรบัผูส้งูอายโุดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมด�าเนนิการ	
ส่วนในด้านการส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ	 กรมกิจการผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของ 
ผู้สูงอายุ	เช่น	การจัดให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้	ภูมิปัญญา	ประสบการณ์	และท�าประโยชน์แก่สังคม	การส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	 และการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ศูนย์พัฒนาการ 
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	
สามารถช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามความจ�าเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุ	เป็นต้น250

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

รัฐมีความตระหนักถึงนัยของการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยและได้มีการด�าเนินการหลายด้าน 
ทัง้ในด้านการเตรียมรองรบัผูส้งูอายทุีจ่ะมมีากขึน้ในอนาคต	ได้แก่	การจดัให้มรีะบบการออมเพือ่วัยเกษยีณแบบสมคัรใจ 
ส�าหรับกลุ่มที่ยังไม่มีระบบสวัสดิการทางการใด	ๆ 	การปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการท�างานของผู้สูงอายุ	และการ
ศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการ	 และในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองประชากรสูงอายุในปัจจุบัน	 ท้ังการจ่าย 
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย	ุการส่งเสรมิการมงีานท�า	การจดับรกิารสขุภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่ผูส้งูอายทีุอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ	 อย่างไรก็ดี	 การด�าเนินงานในบางด้านยังมีข้อจ�ากัด	 เช่น	 การเตรียม 
ความพร้อมของกลุม่แรงงานนอกระบบซึง่ส่วนใหญ่ยงัไม่อยูใ่นระบบสวัสดกิารใด	การจดับรกิารสขุภาพท่ียงัไม่ตอบสนอง 
ต่อการเจบ็ป่วยของผู้สูงอายอุย่างทัว่ถงึ	และการยงัไม่มมีาตรการทีช่ดัเจนในการป้องกนัการท�าร้าย	การทอดทิง้	หรอื
การล่วงละเมิดผู้สูงอายุ	ในการนี้	กสม.	จึงมีข้อเสนอแนะในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ	ดังนี้

248 
จาก	 เจาะลึกผู้สูงวัยไทยถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจสูงสุด,	 โดย	 ส�านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	 2562.	

สืบค้นจาก	https://www.thaihealth.or.th/Content/47433-เจาะลึกผู้สูงวัยไทยถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจสูงสุด.html
249 

จาก	พม. เร่งแก้ปัญหาความรนุแรงต่อผูส้งูอาย,ุ	โดย	ส�านกัข่าว	INN,	2562.	สบืค้นจาก	https://www.innnews.co.th/ 
social/news_295778/

250 
จาก	 รายงานประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์,	 โดย	 กรมกิจการผู้สูงอายุ,	 2561.	 สืบค้นจาก	 http://www.dop.go.th/download/implementation/
th1556013419-1157_0.pdf
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1.	รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงานนอกระบบ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การสร้างหลกัประกนัว่า	แรงงานกลุม่ดงักล่าวจะมีรายได้เพยีงพอส�าหรบัการด�ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชพี 
ที่เหมาะสม	เช่น	การส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ	เป็นต้น

2.	 รฐับาล	โดยกระทรวงสาธารณสขุ	ควรพฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้มีความรูเ้กีย่วกบัโรคและภาวะการเจ็บป่วย 
ของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งควรเร่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น	

3.	 รฐับาล	โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	ควรมีมาตรการป้องกนัปัญหาผูส้งูอายถุกูทอดท้ิง 
หรือถูกท�าร้ายโดยสมาชิกในครอบครัว	โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม	รวมถึงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ
ในระดับชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการจ�าเป็นของผู้สูงอายุในพื้นที่

4.3  สิทธิคนพิการ

ภาพรวม

สิทธิของคนพิการได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญา	 CRPD	 หลายประการ	 ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมอืงตามกตกิา	ICCPR	และสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรมตามกตกิา	ICESCR	การจดัท�าอนสุญัญาฯ	 
มีเจตนารมณ์เพื่อประกันว่าคนพิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยเท่าเทียม
กับบุคคลอ่ืนและได้รับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ดังนั้น	 อนุสัญญาฯ	 จึงได้ยืนยันหลักการส�าคัญ 
ด้านสทิธมินษุยชนอนัได้แก่	การไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลด้วยเหตแุห่งความพิการ	รวมถงึยงัได้ก�าหนดหลกัการท่ัวไป 
ในการส่งเสริมให้เกดิการปฏบิตัติามอนสุญัญาฯ	ไว้หลายประการ	เช่น	การส่งเสรมิให้คนพกิารมส่ีวนร่วมและเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคม	 การให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม	 การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการ 
ในสงัคม	และการเข้าถงึสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	การขนส่ง	สารสนเทศและการสือ่สาร	และสิง่อ�านวยความสะดวก 
ของคนพิการ	เป็นต้น	ส่วนสิทธิตามกติกา	ICCPR	และ	ICESCR	ที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญาฯ	ครอบคลุมถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ	 สิทธิและโอกาสในการออกเสียงและได้รับเลือกต้ัง	 สิทธิในการ 
ได้รับการศึกษา	การบริการด้านสุขภาพ	รวมถึงการได้ท�างานและการจ้างงาน	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 4251	 บัญญัติคุ ้มครองศักด์ิศรี 
ความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคลโดยรับรองให้ปวงชนชาวไทยได้รับการคุ้มครอง
เสมอกัน	 และมาตรา	 27252	 บัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคลโดยห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง	ๆ  
รวมถึงเหตแุห่งความพกิาร	โดยมคีวามมุง่หมายให้ปวงชนชาวไทยมสีทิธแิละเสรีภาพโดยเสมอภาคกนั	นอกจากนี้ 
ยังได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น	ๆ 	 เช่น	 มาตรา	 54	 บัญญัติให้รัฐต้อง 
ด�าเนินการให้เด็กทกุคนได้รบัการศกึษาเป็นเวลาสบิสองปีอย่างมคีณุภาพและไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย	มาตรา	55	ก�าหนดว่า 
รฐัจะด�าเนนิการให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างทัว่ถงึ	และมาตรา	74	รฐัพงึส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมีความสามารถในการท�างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ

251 
จาก	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560.	(2560,	6	เมษายน),

252 
แหล่งเดิม.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒119

คณะกรรมการสทิธขิองคนพกิารแห่งสหประชาชาตไิด้มข้ีอสงัเกตต่อการเสนอรายงานการปฏิบตัติามอนุสญัญา 
CRPD	 ของไทยเมื่อปี	 2559	 ว่า	 ควรมีการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดอคติของสังคมต่อคนพิการ	 รวมถึงผู้บกพร่องทางจิต	 ควรประกันว่า	 หน่วยงานภาครัฐจะมี
ความร่วมมือและมีแผนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	บริการ	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกของ 
คนพกิาร	ควรมกีารใช้มาตรการทางกฎหมายหรอืมาตรการอืน่ใดเพือ่ประกนัว่าคนพกิารและเดก็พกิารจะได้เข้าเรยีน
ในโรงเรียนในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่	 รวมทั้งควรมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและการฝึกอบรมครู	 ควรมีการ 
จัดบริการด้านสุขภาพที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้และค�านึงถึงมิติทางเพศ	 โดยเฉพาะในเขตชนบท	 และมีการ 
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ทราบถึงสิทธิของคนพิการ	 ควรมีการเพิ่มโอกาสการจ้างงานในตลาดแรงงาน 
ให้แก่คนพิการ	ทบทวนกฎหมายทีจ่�ากดัการมส่ีวนร่วมของคนพิการทางการเมอืงและเรือ่งสาธารณะ	และประกนัว่า
คนพิการจะสามารถเข้าถึงทุกขั้นตอนของการเลือกตั้ง

ในรายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2561	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะว่า 
รฐัควรส่งเสรมิให้องค์กรคนพกิารมคีวามพร้อมเป็นศนูย์บรกิารคนพกิารท่ัวไป	ควรจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะส�าหรบั
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแก่คนพิการ	 และควรให้ความส�าคัญกับการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ส�าหรับคนพิการ	 รวมถึงการจัดบริการในระบบขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีคนพิการ
อาศยัอยูจ่�านวนมาก	ตลอดจนควรเร่งสร้างความตระหนกัรูเ้รือ่งสทิธขิองคนพิการให้แก่คนพกิาร	ครอบครวัคนพกิาร	
ชุมชน	และสังคม		

ข้อมลูจากกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารระบวุ่า	จนถงึเดอืนธนัวาคม	2562	มคีนพกิารทีไ่ด้รบั
การออกบัตรประจ�าตัวคนพิการ	จ�านวน	2,015,385	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.89	ของประชากรทั้งประเทศ	จ�าแนก
เป็นเพศชาย	จ�านวน	1,051,878	คน	(ร้อยละ	52.19)	และเพศหญิง	จ�านวน	963,507	คน	(ร้อยละ	47.81) 
ส่วนใหญ่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 คิดเป็นร้อยละ	 40.39	 รองลงมาอาศัยในภาคเหนือ	 ภาคกลาง 
และภาคใต้	 คิดเป็นร้อยละ	 22.13	20.64	 และ	 11.97	 ตามล�าดับ	 โดยมีคนพิการอาศัยในกรุงเทพมหานคร
จ�านวน	90,982	คน	หรือเพียงร้อยละ	4.51	หากจ�าแนกตามประเภทความพิการพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	 ร้อยละ	 49.39	 รองลงมาเป็นคนพิการทางการได้ยิน	 และทางการเห็น 
ร้อยละ	18.84	และ	9.55	ตามล�าดบั	นอกเหนอืจากน้ีเป็นคนพกิารทางจิตใจ	ทางสตปัิญญา	ออทิสตกิ	และทางการเรยีนรู้ 
ทั้งนี้	 ในปี	 2562	 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ	 การด�าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ	
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ	ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 เป็นกฎหมายหลักที่รับรองสิทธิ 
ของคนพิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณะ	 ตลอดจนสวัสดิการและ 
ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ	 ต่อมาในปี	 2556	 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าว	 โดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2556	มีสาระส�าคัญประการหนึ่งคือ	การก�าหนดให้มีการจัดตั้ง
ศนูย์บริการคนพิการเพือ่ช่วยให้คนพิการเข้าถงึบรกิารและความช่วยเหลอืจากรฐัได้อย่างทัว่ถงึและโดยสะดวกยิง่ขึน้ 
ทั้งนี้	 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้จัดท�าระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ	 พ.ศ.	 2556	 เพื่อรองรับการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยได้ก�าหนด
ประเภทศูนย์บริการคนพิการไว้	2	ประเภท	ดังนี้
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	 1)	 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	 โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการโดยใช้งบประมาณ 
ของตนเองตาม	 มาตรา	 20/3	 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	 2550	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2556	หรือองค์กรด้านคนพิการ	องค์กรอื่นใด	หรือหน่วยงานของรัฐ	โดยมีหน้าที่ 
ตามมาตรา	 20/4	 ของพระราชบัญญัติฯ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษา	 บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ	 เรียกร้อง
สิทธิประโยชน์แทนคนพิการ	ให้ความช่วยเหลือในการด�ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน	ฝึกอาชีพ	และจัดหางานให้คนพิการ	ฟื้นฟู
สมรรถภาพ	หรือได้รบัเครือ่งมอื	อปุกรณ์ตามความต้องการจ�าเป็นพเิศษเฉพาะบคุคล	ตลอดจนประสานความช่วยเหลอื
กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ	

	 2)	 ศูนยบ์รกิารคนพิการระดบัจงัหวดั	ซึง่จดัตัง้โดยกรมสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชวีิตคนพกิารเพือ่ส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป	 และด�าเนินการอ่ืนเพื่อประโยชน ์
ในการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารภายในจังหวัด	มีหน้าท่ีในการส�ารวจ	ศกึษาวิเคราะห์	ตดิตามสภาพปัญหา
ของคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด	 ประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ	 จัดท�าทะเบียน	
ฐานข้อมูล	ส่งต่อคนพิการหรือผู้มีแนวโน้มว่าจะมีความพิการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดท�าแผนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดและบูรณาการแผนกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น	 ส่งเสริม	 ก�ากับดูแล	 และอ�านวย 
ความสะดวกด้านอาคาร	สถานที	่วัสดอุุปกรณ์	ยานพาหนะ	เทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวก	ตลอดจนบรกิารทางวชิาการ 
แก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	หรือองค์กรคนพิการ	 	

	 ทั้งนี้	 จากข้อมูลในปี	 2562	 มีศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด	 จ�านวน	77	 ศูนย์	 ศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด	สาขา	จ�านวน	16	สาขา	และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	จ�านวน	2,358	ศูนย์	โดยเพิ่มจากปี	2561	ซึ่งมี 
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจ�านวน	 1,752	 ศูนย์253	 การมีศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปกระจายครอบคลุมทุกพื้นที ่
จะอ�านวยความสะดวกให้แก่คนพกิารเพือ่ให้คนพกิารได้รบัการบรกิารแนะน�าช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมตรงตามความจ�าเป็น
เฉพาะของคนพิการ

2. การเข้าถึงการศึกษาของคนพิการ 

	 มาตรา	10	ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	บัญญัติว่า	บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้
การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์	 สังคม	 การสื่อสารและ 
การเรียนรู้	 หรือมีร่างกายพิการ	 หรือทุพพลภาพ	หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้	 หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ	 และพระราชบัญญัติว ่าด้วย 
การจัดการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร	พ.ศ.	2551	ก�าหนดให้คนพกิารมีสทิธไิด้รบัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตัง้แต่แรกเกดิ
หรอืพบความพกิารจนตลอดชวิีต	พร้อมทัง้ได้รบัเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกและความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา 
โดยสามารถเลอืกบรกิารทางการศึกษา	สถานศึกษา	ระบบและรปูแบบการศกึษาโดยค�านงึถึงความสามารถ	ความสนใจ	และ 

253 
จาก	หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๒๖ เรือ่ง ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัภารกจิของกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร เพือ่ประกอบการจดัทำารายงานผลการประเมนิ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.
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ความต้องการจ�าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น	 รวมถึงก�าหนดให้มีการจัดหลักสูตร	 กระบวนการเรียนรู้	 และการทดสอบ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล	กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดท�าแผนการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ที่เน้นการด�าเนินการ 
ด้านการขยายโอกาสการเข้าถงึบรกิารการศกึษา	พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	ครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา	 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 นอกจากนี้	 ภายใต้แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	ฉบับที่	5	 (พ.ศ.	2560	-	2564)	ยังได้มีการก�าหนดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับการศึกษา	รวมทั้งการเรียนรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของยทุธศาสตร์ที	่2	ว่าด้วยการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการขจดัการเลอืกปฏบิตัเิพือ่ให้คนพกิารเข้าถึงสทิธไิด้จรงิ	

	 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ระบุว่ามีคนพิการที่ได้รับการศึกษาจ�านวน	
1,497,534	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 74.31	 ของคนพิการท่ีมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ	 โดยส่วนใหญ่คนพิการ 
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา	จ�านวน	1,223,227	คน	คิดเป็นร้อยละ	81.68	รองลงมา	คือ	ศึกษานอกระบบ
และอื่น	ๆ 	จ�านวน	462,502	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.82	และมัธยมศึกษา	162,838	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.39 
นอกเหนือจากน้ีมกีารศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี	ระดับปรญิญาตร	ีระดับสงูกว่าปรญิญาตร	ีและอนปุรญิญา	
ส่วนคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษามีจ�านวน	45,979	 คน254	ทั้งนี	้ ในการด�าเนินงานของกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา	 มีการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการที่ยากจนโดยในภาคเรียนที่	 1	 ของ 
ปีการศึกษา	2562	กองทนุฯ	ได้ช่วยเหลอืเดก็พกิารทีย่ากจนพเิศษกว่า	40,000	คน	จากการตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
เดก็นักเรียนของกองทุนฯ	มาเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอซึ่งเปน็สัญญาณที่ดีเพราะการขาดเรียนบ่อยเป็นสญัญาณเตือน
ของการหลุดออกจากระบบการศึกษา255

	 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง	ๆ 	 องค์กรคนพิการ 
คนพกิาร	และผู้แทนคนพกิาร	ภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวข้องอืน่	ๆ 	ด้วยการตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัการศกึษา
ส�าหรับคนพิการ	 โดยมีหน้าที่เสนอนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผนการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	 แผนการจัดสรร
ทรพัยากร	และแนวทางการพฒันาการบรหิารและการจดัการศกึษาส�าหรับคนพกิารทุกระบบและทกุระดบัต่อรฐัมนตรี 
และติดตามผลการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการในทุกหน่วยงานและทุกระดับ	 เพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกนัให้การศึกษาส�าหรบัคนพกิารมีคณุภาพบนฐานแห่งความเท่าเทยีมและส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิตส�าหรับทุกคน	

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนร่วมของคนพิการรัฐบาลได้จัดบริการและการฝึกอบรมให้กับครูและ 
ผู้บริหารโรงเรียน	 และได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการซึ่งมาจากงบประมาณปกติ
และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งส่งผลให้บุคคลที่มีความพิการสามารถเข้าสู่ระบบ 
การศึกษามากขึ้น256	โดยเมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2562	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธาน 

254 
จาก	กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร รายงานข้อมลูสถานการณ์ด้านคนพกิารในประเทศไทย.	งานเดิม.

255 
จาก	กสศ. จบัมอื สพฐ. ช่วยเดก็พิการยากจนกว่า ๔ หม่ืนคนเรียนหนงัสอื ภาค ๑/๒๕๖๒, โดย	โพสต์ทเูดย์,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.posttoday.com/pr/606803
256 

จาก	หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๓๕/๔๒๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูล 
เพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	 ได้เปิดเผยว่าในการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ 
กระทรวงฯ	จะให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วน	ทั้งกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 และกระทรวงแรงงาน	 เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยเฉพาะการจ�าแนกข้อมูลด้านจ�านวนและประเภทความพิการของเด็กนักเรียนเพื่อให้ 
ดูแลได้อย่างทั่วถึง	รวมทั้งจะให้ความส�าคัญกับการปรับหลักสูตร	อุปกรณ์	และสื่อการเรียนการสอนคนพิการให้ทันสมัย 
และเหมาะสมกับสถานการณ์	 เชื่อมโยงกับข้อมูลครูที่มีความถนัดและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ 
ความพิการเฉพาะด้าน	 รวมทั้งจะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนการศึกษาและรับคนพิการ 
เข้าท�างาน	 ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่า	 ท่ีผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาให้ประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว	 และกระทรวงมหาดไทยยินดีให้ความร่วมมือในการจัด 
การศึกษาเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างครอบคลุม	มีงานท�า	และช่วยเหลือตนเองได้	257

	 อนึ่ง	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2562	ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช	(Marrakesh	Treaty)	
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส�าหรับคนตาบอด	คนพิการทางการเห็น	 และคนพิการ 
ทางสือ่สิง่พมิพ์	ซึง่มสีาระส�าคัญคือ	การให้องค์กรทีไ่ด้รบัอนญุาตสามารถน�างานลขิสทิธิใ์นรปูสือ่สิง่พมิพ์ของประเทศไทย
และของรฐัภาคสีนธสิญัญามาร์ราเคชกว่า	48	ประเทศมาท�าซ�า้	ดดัแปลง	และเผยแพร่ให้แก่คนพกิารได้โดยไม่ถือเป็นการ
ละเมดิลิขสทิธิ	์ถอืเป็นการส่งเสรมิให้คนพิการเข้าถงึข้อมลูความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์	และได้รบัความเสมอภาคในการศกึษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ258

3. สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการ  

	 การสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	ฉบับที่	5	(พ.ศ.	2560	-	2564)	โดยมีแนวทางด�าเนินงานคือ	การสนับสนุน 
ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดสภาพแวดล้อมการเดินทางและบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	 รวมทั้ง
ออกกฎหมายว่าด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	 จัดท�ามาตรฐานสิ่งอ�านวยความสะดวก
ของสภาพแวดล้อมและมาตรฐานการให้บริการ	 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ	 และผลักดันการออกแบบ 
ที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้	(universal	design)	เป็นต้น	

	 ที่ผ่านมา	 คนพิการได้ให้ความส�าคัญกับการเดินทางโดยรถไฟฟ้าและได้มีการใช้กระบวนการทางกฎหมาย 
เพือ่ให้มกีารตดิตัง้ลฟิต์ทีส่ถานรีถไฟฟ้าให้ครบทกุสถานเีพือ่ให้คนพกิารทีใ่ช้รถเขน็เข้าถงึบรกิารได้	ซึง่ศาลปกครองสงูสดุ
ได้มีค�าพิพากษาเมื่อปี	 2558	 ให้กรุงเทพมหานคร	 (กทม.)	 ผู้ถูกฟ้อง	 ติดตั้งลิฟต์ให้ครบทุกสถานีภายใน	1	ปี	 นับแต่ 
วนัทีศ่าลมคี�าพพิากษา	แต่	กทม.	ไม่ได้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามค�าพพิากษาดังกล่าว	ในปี	2561	จงึมคีนพกิารยืน่ฟ้องต่อ 
ศาลปกครองกลางให้	กทม.	ชดใช้ค่าเสยีหายแก่ผูฟ้้องคด	ีต่อมาเมือ่วนัที	่4	มนีาคม	2562	ศาลปกครองกลางได้พจิารณาว่า 
กทม.	 ประสบปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้การด�าเนินงานล่าช้า	 และได้รายงานผลการด�าเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค 

257 
จาก	 การประชุมการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ,	 โดย	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24941
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จาก	 ไทยเข้าร่วมสนธิสัญญามาร์ราเคช เร่งเพิ่มโอกาสคนพิการทางสายตาเข้าถึงงานลิขสิทธิ์,	 โดย	 กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.ipthailand.go.th/images/3534/PDF/PressRelease.pdf
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒123

ดังกล่าวให้ส�านักบังคับคดีปกครองทราบเป็นระยะ	ๆ 	กอปรกับ	กทม.	ได้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้าง
และติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมแล้ว	 จึงเห็นว่า	 กทม.	 ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อท่ีจะไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดและมีค�าพิพากษายกฟ้อง259

	 สืบเนื่องจากกรณีนางสาวคีริน	 เตชะวงศ์ธรรม	 คนพิการทางสายตาท่ีใช้สุนัขน�าทางได้น�าเสนอปัญหา 
การเดนิทางของตนโดยใช้สุนขัน�าทางในกรงุเทพฯ	เมือ่เดอืนพฤศจกิายน	2562	ว่า	ปัจจบุนัทางเดนิเท้าในกรงุเทพฯ 
ยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเพียงพอกล่าวคือ	 ทางเท้าต้องกว้าง	 เรียบ	 ไม่ขรุขระ	 ไม่มีสิ่งกีดขวาง	 ส่งผลให้คนพิการ 
ทางสายตาประสบปัญหาในการเดินทาง	 ต่อมามีรายงานข่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 (กทม.)	 ได้สั่งการ 
ให้ส�ารวจทางข้ามทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ	ทั้ง	 50	 เขตเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกเพิ่มเติม	 เช่น	 สัญญาณไฟ 
ทางข้ามชนิดกดปุ่มแบบมีเสียง	 และทางลาด	 นอกจากนี้	 จากการส�ารวจพบว่ามีทางข้ามที่มีปัญหาและอุปสรรค 
47	 แห่ง	 ที่ท�าให้คนพิการข้ามไม่สะดวก	 ซึ่ง	 กทม.	 จะด�าเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในเดือนมกราคม	 2563 
นอกจากนี้	กทม.	ยังได้จัดท�ามาตรฐานทางเท้าใหม่โดยก�าหนดให้มีพื้นที่ว่างโล่งขนาดกว้างไม่น้อยกว่า	1.50	เมตร
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและคนพิการ	รวมทั้งก�าหนดรายละเอียดอื่น	ๆ 	เพื่อให้คนพิการใช้งาน 
ได้โดยสะดวกและปลอดภยั260	ส�าหรบัการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพกิารต่างจงัหวดั	มรีายงานว่าโครงการ
รถไฟทางคู่ขอนแก่น	 -	 ชุมทางถนนจิระ	 ซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวอ้างว่า 
ได้ด�าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	 มิได้มีการจัดท�าทางลาดหรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ส่งผลให้คนพิการและคนชรา 
ไม่สามารถใช้บรกิารรถไฟทางคู่ทีส่ถานบ้ีานเกาะและสถานชีมุทางบวัใหญ่	รวมทัง้สถานอีืน่	ๆ 	ได้เช่นเดยีวกบัคนปกติ261

4. การเข้าถึงโอกาสการจ้างงาน

	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	2550	 ได้ก�าหนดมาตรการส่งเสริม 
การท�างานของคนพกิารโดยให้นายจ้าง	สถานประกอบการ	และหน่วยงานของรัฐรบัคนพกิารเข้าท�างานตามมาตรา	33 
หรือให้สัมปทานจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	 จ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ	ฝึกงาน	หรือให้ความ
ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา	 35	นายจ้างที่ไม่ด�าเนินการตามมาตรา	 33	 และ	35 
จะต้องส่งเงนิเข้ากองทนุส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารตามมาตรา	34	ซึง่ข้อมูลจากกรมส่งเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิารระบวุ่า	คนพกิารทีไ่ด้รบัการออกบัตรประจ�าตวัคนพกิารและอยูใ่นวยัท�างาน	(อาย	ุ15	-	59	ปี) 
มีจ�านวน	850,270	คน	ในจ�านวนนี้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ	จ�านวน	265,918	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.27	ของ 
คนพกิารทีอ่ยูใ่นวยัท�างาน	โดยมคีนพกิารทีส่ามารถประกอบอาชพีได้แต่ยงัไม่ได้ประกอบอาชพี	จ�านวน	203,490	คน 
คิดเป็นร้อยละ	 23.93	 และคนพิการท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้	 (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้)	
จ�านวน	54,904	คิดเป็นร้อยละ	6.46	ที่เหลือส่วนใหญ่	จ�านวน	325,958	คิดเป็นร้อยละ	38.34	ไม่ประสงค ์

259 
จาก	คำาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีกรุงเทพมหานครไม่จัดทำาลิฟต์และอุปกรณ์อำานวยความสะดวก สำาหรับ

คนพิการใน ๒๓ สถานีขนส่งรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด,	 โดยศาลปกครอง,	 2562.	 สืบค้นจาก 
http://admincourt.go.th/admincourt/site/08hotsuit_detail.php?ids=17903

260 
จาก	 ดูแลคนแก่ - ผู้พิการ ผู้ว่า กทม. สำารวจทางข้าม ๕๐ เขต,	 โดย	 คม	 ชัด	 ลึก,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.komchadluek.net/news/regional/400005
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จาก	เวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคอีสาน ผงะรถไฟทางคู่ไม่จัด
บริการให้คนพิการ,	โดย	สยามรัฐ,	2562.	สืบค้นจาก	https://siamrath.co.th/n/122298
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ให้ข้อมูลด้านอาชีพ	 ในจ�านวนคนพิการที่ประกอบอาชีพ	 พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม	 ร้อยละ	
25.79	รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป	และประกอบกิจการส่วนตัว	ร้อยละ	24.66	และ	6.67	ตามล�าดับ	ส่วนที่เป็นลูกจ้าง 
ภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ	4.69	และที่ท�างานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจร้อยละ	0.36262

	 ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่า263	 ได้ให้บริการจัดหางานส�าหรับคนพิการ	 ให้ค�าแนะน�าแก่นายจ้าง/
สถานประกอบการ	คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างโอกาสให้แก่คนพิการมีงานท�ามีอาชีพ
มีรายได้ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน	 โดยมีผู้ได้รับการบรรจุงานจ�านวน	16,597	 คน	 แบ่งเป็น 
การบรรจุงานตามมาตรา	33	จ�านวน	2,200	คน	และผู้ขอรับสิทธิมาตรา	35	จ�านวน	14,397	คน	ทั้งนี้	 เจ้าของ 
สถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าท�างานตามมาตรา	33	ได้ปฏิบัติตามมาตรา	34	โดยส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจ�านวน	15,161	คน264 

	 มีรายงานว่าปัจจัยที่ท�าให้มีคนพิการท�างานในสัดส่วนที่น้อยมีหลายประการทั้งจากฝ่ายนายจ้างและ 
จากคนพิการเอง	 ฝ่ายนายจ้างไม่มีข้อมูลว่า	 จะหาคนพิการที่เหมาะสมกับงานในสถานประกอบการของตนได้จากท่ีใด 
บางครั้งสามารถหามาได้แต่คนพิการไม่ประสงค์จะท�างานที่เตรียมไว้	 หรือนายจ้างไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่เหมาะสมให้ได้	เช่น	ไม่มีทางลาดส�าหรับรถเข็น	ไม่มีอักษรเบรลล์	หรือไม่มีล่ามภาษามือ	เป็นต้น	ส�าหรับ
ฝ่ายคนพิการ	 พบว่า	 มีคนพิการที่ประสงค์ท�างานแต่ระบบการขนส่งไม่เอื้ออ�านวย	 ไม่สามารถเดินทางจากที่พักอาศัย
ไปยังสถานที่ท�างานได้ตามล�าพัง	 หรือไปได้แต่ต้องเดินทางโดยรถรับจ้าง	 (แท็กซี่)	 หรือจ้างคนพาไป	 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 
ที่บางครั้งมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ	 หรือบางครั้งเดินทางไปท�างานได้แต่ลักษณะงานไม่ตรงกับความประสงค์ของ 
คนพกิาร	เช่น	งานท�าความสะอาด	งานรบัโทรศัพท์	หรอืงานต้องพบปะผูค้นจ�านวนมาก	รวมถงึปัญหาในการปรบัตวัเข้ากบั 
ผู้ร่วมงาน	 บางกรณีสามารถแก้ปัญหาด้วยการเลือกบริษัทหรืองานที่อนุญาตให้ท�าที่บ้านได้	 ในส่วนของหน่วยงานรัฐ 
ยังขาดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของคนพิการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 ไม่มีกฎหมายใหม่หรือนโยบายที่เป็น
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจ้างคนพิการมาท�างาน	ท�าให้ตัวเลขจ้างงานคนพิการในประเทศยังมีอยู่น้อยมาก	 จากข้อมูล 
บริษัทธุรกิจเอกชนทั่วประเทศ	มีคนพิการที่ควรได้รับการจ้างงานทั้งหมด	5.5	หมื่นคน	แต่ปัจจุบันมีการจ้างคนพิการ
เพียงสามหมื่นกว่าคนเท่านั้น	นายจ้างส่วนใหญ่เลือกส่งเงินเข้ากองทุนฯ	 เพื่อตัดปัญหาต่าง	ๆ 265	ทั้งนี้	 ในการสัมมนา	 
เรือ่ง	ปัญหาและอปุสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายการส่งเสรมิการมงีานท�าของคนพกิารตามมาตรา	35	แห่งพระราชบญัญตั ิ
ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีตคนพกิาร	จัดโดยคณะอนกุรรมาธกิารกจิการคนพิการ	ภายใต้คณะกรรมาธกิารการสงัคม	
เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 14	พฤศจิกายน	2561 

262 
จาก	หนงัสอืกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ด่วนทีสุ่ด ที ่พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 

งานเดิม.
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จาก	หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖.๐๓/๓๒๙๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูล 
เพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๒

264 
จาก	หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒.	งานเดิม.
265 

จาก	เคล็ดลับ “จ้างคนพิการทำางาน”! ลดภาษี ๒ เท่า และไม่เป็นภาระบริษัท,	โดย	คม	ชัด	ลึก,	2562.	สืบค้นจาก 
https://www.komchadluek.net/news/scoop/369780
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หลายฝ่ายเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือคนพิการตามมาตรา	 35	 มีส่วนช่วยส่งเสริมการมีงานท�าของคนพิการ 
โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการเป็นประโยชน์ต่อคนพิการท่ีต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว	ส่วนการ 
ฝึกอบรมจะช่วยให้คนพิการมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการท�างาน	 เพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานและได้รับ
การจ้างงานตามมาตรา	33	มากขึ้น266

	 ทั้งนี้	 เมื่อวันท่ี	 21	 ตุลาคม	 2562	 ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ	 โดยที่ประชุมได้เน้นย�้าการขับเคลื่อนงานส�าคัญด้านคนพิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20	ปี	ให้สังคมเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานคนพิการมากขึ้น	และให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต	รวมทั้งได้เห็นชอบข้อเสนอของสมัชชาเครือข่ายคนพิการ	ประจ�าปี	2562	ใน	5	ประเด็น	
ได้แก่	1)	การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ	อาทิ	การคมนาคมขนส่งสาธารณะ	
การใช้เทคโนโลยเีพือ่อ�านวยความสะดวก		2)	การพฒันาและเชือ่มโยงระบบฐานข้อมลูด้านคนพกิาร		3)	การพฒันา 
มาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการท�างานและอาชีพอิสระส�าหรับคนพิการ	 	4)	 การยกระดับ
บทบาทหน้าทีศู่นย์บรกิารคนพกิารระดบัจงัหวัดและท่ัวไป		และ	5)	การสร้างเจตคติท่ีดขีองสงัคมท่ีมีต่อคนพกิาร267

ทัง้นี	้ข้อเสนอดงักล่าวได้มาจากการทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้จดัเวทรีบัฟังความเหน็
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการใน	4	ภาคในช่วงเดือนพฤษภาคม	-	กรกฎาคม	2562	เพื่อให้ทราบปัญหา
และความต้องการของคนพิการส�าหรับน�าไปก�าหนดนโยบายระดับชาติต่อไป268 

5. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ

	 ข้อมลูจากผลส�ารวจของส�านกังานสถติแิห่งชาตเิม่ือปี	2560	พบว่า	มีคนพกิารท่ียงัไม่ได้รบัความช่วยเหลอื 
หรือสวัสดิการจากรัฐประมาณ	7.8	 แสนคนจากคนพิการทั้งหมด	3.7	 ล้านคน	 หรือร้อยละ	 21.2	 และข้อมูล 
การเข้าถงึบรกิารจากฐานข้อมลูของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิม่ือเดอืนมีนาคม	2562	พบว่า	มีคนพกิาร
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ประมาณ	1.5	แสนคนจากคนพิการ	1	ล้านคน269

	 เมื่อปี	 2560	 คสช.	 ได้มีมติแก้ไขค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.	 ที่	 58/2559	 เรื่องการรับบริการสาธารณสุข
ของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 เป็นผลให ้
คนพกิารทีเ่ข้าระบบการจ้างงานสามารถเลอืกได้ว่าจะใช้ระบบประกนัสังคมหรอืระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ต่อมา
เมือ่วนัท่ี	10	ตุลาคม	2562	คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	มมีตเิหน็ชอบให้ศนูย์บรกิารคนพกิาร
ท่ัวไปเข้าร่วมเป็นสถานบรกิารสาธารณสขุอ่ืนตามมาตรา	3	ของพระราชบญัญตัปิระกันสขุภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545 

266 
จาก	ปัญหาและอปุสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายการส่งเสรมิการมงีานทำาของคนพกิาร ตามมาตรา ๓๕,	โดยสถานี

พัฒนาสังคม	แนวหน้า,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.naewna.com/lady/columnist/39361
267 

จาก “จุรินทร์”สั่ง พม. ปลดล็อกส่งเสริมคนพิการมีงานทำา,	 โดย	 เดลินิวส์,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https:// 
www.dailynews.co.th/politics/737692

268 
จาก	 อธิบดี พก. ยำ้าคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม,	 โดย	 คมชัดลึก,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https:// 

www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/384333
269 

จาก	เล็งปรับ ‘ศูนย์บริการคนพิการ’ เป็นสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึง,	โดย	มติชนออนไลน์,	วันที่	20 
ตุลาคม	2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1719963
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รวมทัง้เหน็ชอบให้จดัท�ามาตรฐานบรกิารและมาตรฐานหน่วยบรกิารส�าหรบัศนูย์บรกิารคนพกิารทัว่ไป	ก�าหนดรายการ
จ่ายส�าหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการเพิ่มเติมที่สามารถใช้จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการได้	 มติดังกล่าวมีที่มาจากข้อเสนอที่ได้จากการเปิดรับฟังความเห็นจากเครือข่ายคนพิการเมื่อปี	 2561270

ซึง่ช่วยให้คนพกิารทีเ่ป็นคนป่วยสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุได้ครอบคลมุหลายพืน้ท่ีมากข้ึน	อย่างไรกต็าม	คนพกิาร
ยังพบอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอยู่	 โดยเฉพาะคนพิการบางประเภท	 เช่น	 คนพิการทางการเคลื่อนไหว 
หรือทางร่างกายอาจมีอุปสรรคในการเดินทางไปยังสถานบริการสาธารณสุข	เป็นต้น	

6. การเข้าถึงสิทธิในการเลือกต้ังของคนพิการ

	 ในช่วงต้นปี	 2562	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่	 24	 มีนาคม	2562	 ซึ่งในการ 
เตรียมการจัดการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ 
ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศประมาณ	 1.8	 ล้านคน271	 ตามมาตรา	 92	 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 2561	ที่บัญญัติให้มีการอ�านวยความสะดวกส�าหรับการออกเสียง
ลงคะแนนของคนพิการ	 หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกต้ังนั้น	 และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.	2561	ข้อ	141	ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย	หรือคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	
จัดให้มีการอ�านวยความสะดวกส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการไว้เป็นพิเศษ	หรือจัดให้มีการช่วยเหลือ 
ในการออกเสียงลงคะแนนตามความจ�าเป็นและตามเจตจ�านงของคนพิการ	 หรืออาจจัดท่ีเลือกตั้งส�าหรับคนพิการ 
หรือทุพพลภาพ	หรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ	

	 ในทางปฏิบัติ	 คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้	 2	 ลักษณะ	 ได้แก่ 
การไปเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่	 17	 มีนาคม	2562	ณ	ที่เลือกตั้งกลางส�าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอาย	ุ
ซึ่งมี	10	แห่งทั่วประเทศ	แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร	3	แห่ง	ภาคกลาง	4	แห่ง	(พระนครศรีอยุธยา	ชลบุรี	(2	แห่ง)	 
และสมุทรปราการ)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ	 และภาคใต้	 มีภาคละ	 1	 แห่ง	 (นครพนม	 เชียงใหม่	 และ
สงขลา)	 หรือการไปเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งปกติในวันที่	 24	 มีนาคม	 2562	 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก	ได้แก่	ทีน่ัง่รอ	ช่องทางพเิศษ	จุดจอดรถ	ห้องน�า้	ราวจบั	รถเขน็	บตัรทาบเลอืกตัง้ส�าหรบัคนพกิารทางการเหน็ 
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือกรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถท�าเครื่องหมายได้เอง	

	 ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า	 มีคนพิการและผู้สูงอายุที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 
ในหน่วยเลอืกตัง้พเิศษ	753	คน	ปัญหาทีพ่บคอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ป็นคนพกิาร	ผูส้งูอายจุ�านวนหนึง่ได้แสดงความกงัวล 
เกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงข้อมูลการเลือกตั้ง	 (ระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 พรรคการเมือง	 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง)	 กรรมการประจ�า 
หน่วยงานเลือกตั้งบางคนลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้สูงอายุในการท�าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้ง 

270 
จาก	เล็งปรับ ‘ศูนย์บริการคนพิการ’ เป็นสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึง.	แหล่งเดิม.

271 
จาก	อธบิด ีพก. ลงพืน้ทีส่ถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตรวจเยีย่มหน่วยเลอืกตัง้ 

ล่วงหน้าสำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมเชิญชวนคนพิการ ผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง,	 โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.dep.go.th/Content/View/4175/1
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แม้ว่ากฎหมายหรือระเบียบก�าหนดให้สามารถท�าได้หากเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือผู้สูงอายุ	 ผู้มีสิทธิ 
เลอืกตัง้ทีเ่ป็นคนพกิารหรอืผู้สงูอายสุะดวกทีจ่ะไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ทีห่น่วยเลอืกตัง้ปกต	ิซึง่อยูใ่กล้กบัทีพ่กัอาศยัมากกว่า
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งพิเศษ	 เนื่องด้วยอุปสรรคในด้านการเดินทาง	ทั้งนี้	 ในประเด็นเรื่องการเข้าถึง 
การใช้สิทธิเลือกตั้ง	 กสม.	 โดยคณะท�างานด้านสิทธิผู ้สูงอายุ	 ผู ้พิการ	 เด็ก	 การศึกษา	 และการสาธารณสุข 
ได้มีการหารือกับผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2562

7. การสร้างความตระหนักรู้ 

	 การสร้างความตระหนกัรูเ้ก่ียวกับคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของคนพกิารเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้
สังคมปฏิบัติต่อคนพิการโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นและมีส่วนช่วยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ	 แผนพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพิการแห่งชาติ	ฉบับที	่5	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ได้ก�าหนดเรือ่งการเสรมิสร้างความเข้าใจและเจตคติ 
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการไว้ในยุทธศาสตร์ที่	3	ซึ่งมีแนวทางด�าเนินงานประกอบด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ผูบ้รหิารนโยบายในทกุระดบั	สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจแก่สงัคมผ่านสือ่	สนบัสนนุการจดักจิกรรม
ทีเ่ป็นการสร้างเสรมิเจตคตทิีด่ต่ีอคนพกิาร	ผลกัดนัการบรรจเุรือ่งคนพิการในหลกัสตูรการเรยีน	เป็นต้น	ในปี	2562	
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	“Back	to	School	สื่อสารเชิงสร้างสรรค์...
สู่สังคมแห่งความเข้าใจ”	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับความพิการและคนพิการ272	 มีมาตรการ 
เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการแก่คนพิการ	 ครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคม	 โดยมีการจัดประชุม 
ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ	 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิคนพิการ	 จัดท�าสื่อการ์ตูน	 Animation	 เรื่องสิทธิ 
คนพิการ	ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิคนพิการ273

272 
จาก พก. เสรมิสร้างเจตคตสิงัคมเพ่ือคนพกิาร,	โดย	คม	ชัด	ลึก,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.komchadluek.net/ 

news/government-of-thailand/371151
273 

จาก หนงัสอืกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร ด่วนทีสุ่ด ที ่พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน 
๒๕๖๒.	งานเดิม.

ที่มา:	มติชนออนไลน์
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บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ  

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตั้งแต่ปี	 2550	 และเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญา	 CRPD	 ตั้งแต่ปี	 2551	 แต่ในภาพรวม	 คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้จริงในหลายด้าน	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่	ในด้านการศึกษา	การมงีานท�า	และการเข้าถงึบรกิารขนส่งสาธารณะ	เนือ่งจากการขาดแคลนอปุกรณ์สิง่อ�านวย 
ความสะดวกต่าง	ๆ 	 ที่จ�าเป็นต่อการเข้าถึงสิทธิและในการด�ารงชีวิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามความมุ่งหมาย 
ของอนสุญัญา	CRPD		อย่างไรก็ดี	ในปี	2562	รฐับาลได้มกีารแสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิสทิธแิละพฒันาคณุภาพชวีติ 
คนพกิารในหลายโอกาส	และมกีารเปิดให้คนพกิารและภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของภาครฐั	ซึง่นบัเป็น 
นิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนการด�าเนินการตามกฎหมายและนโยบายด้านคนพิการให้มีความก้าวหน้าและเกิดผล 
เป็นรูปธรรม	ทั้งนี้	กสม.	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในบางประเด็น	ดังนี้	

1.	 รัฐบาลควรก�าหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการใน	5	 ประเด็นตามข้อเสนอ 
ของสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติให้มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม	 รวมถึงการยกระดับศูนย์บริการคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการได้รับบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการจ�าเป็นของคนพิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	และการ 
สร้างเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการต่อตนเอง	 ตลอดจนของครอบครัวและสังคมที่มีต่อคนพิการ	 ทั้งนี้	 โดยให้คนพิการ 
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง	ๆ 	ทั้งการก�าหนดแนวทาง/มาตรการ	การด�าเนินงาน	และการติดตามผล

2.	 รัฐบาลพึงแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของคนพิการอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อ 
สิทธิด้านอื่น	 เช่น	สิทธิในการมีงานท�า	 โดยรัฐควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายหัวแก่เด็กพิการให้เหมาะสม	พัฒนา
ทักษะครูในการสอนนักเรียนพิการและสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการศึกษาส�าหรับเด็กพิการ 
อย่างเพียงพอและทั่วถึง

3.	 รัฐบาลควรก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีจัดบริการขนส่งสาธารณะท้ังในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	 ต้องจัด
อุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้ส�าหรับโครงการที่จะด�าเนินการในอนาคตทุกโครงการ	โดยควร
พิจารณามีมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้บังคับให้เกิดผล	 รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ในระบบขนส่งที่มีอยู่เดิมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้มากที่สุด	

4.4  สิทธิสตรี 

ภาพรวม

กติกา	ICCPR	และกติกา	ICESCR	ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพที่ก�าหนดในกติกา 
อย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง	ๆ 	รวมถึงด้วยเหตุแห่งเพศ	นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภาคอีนสุญัญา	CEDAW	ทีส่่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิและชายเป็นการเฉพาะโดยมุง่ขจดัการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อสตรีและส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้าถึงสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในด้านต่าง	ๆ 	 เช่น	 ด้านการศึกษา 
ด้านสุขภาพและการได้รับบริการสาธารณสุข	 การท�างาน	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม 
ความเท่าเทียมในเรื่องครอบครัวและการแต่งงาน	 รวมถึงการได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 27	 รับรองความเสมอภาคของบุคคล 
ภายใต้กฎหมายและรับรองว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	 รวมท้ังห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบคุคลด้วยเหตแุห่งเพศ	นอกจากนี	้ยงัมบีทบญัญตัใินส่วนอืน่	ๆ 	ทีคุ่ม้ครองสทิธิสตร	ีได้แก่	มาตรา	48	ทีก่�าหนด 
ให้มารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมาย
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒129

บัญญัติ	 และมาตรา	71	ที่ก�าหนดให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก	 เยาวชน	สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	ผู้ยากไร้	 และ 
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	 และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	 รวมทั้งให้การบ�าบัด	 ฟื้นฟู	 และเยียวยาผู้ถูกกระท�าการดังกล่าว	 โดยในการจัดสรร
งบประมาณ	 รัฐพึงค�านึงถึงความจ�าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ	 วัย	 และสภาพของบุคคล	 ทั้งน้ี 
เพื่อความเป็นธรรม

คณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา	 CEDAW	 ได้มีข้อสังเกตต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ	 ของประเทศไทย 
ตามรายงานฉบบัที	่6	และ	7	เมือ่เดอืนกรกฎาคม	2560	ในประเดน็ต่าง	ๆ 	เช่น	การประเมนิผลกระทบของมาตรการ
ต่อต้านการกระท�ารุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง	 รวมถึงการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ	 การดูแลผู้หญิง 
ที่ถูกกระท�ารุนแรงในครอบครัวให้ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงความช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมาย	 สุขภาพ	 และ 
การดูแลสภาพจิตใจที่เพียงพอ	 การป้องกันการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีและมีมาตรการแก้ไขปัญหา 
การค้าประเวณีที่ต้นเหตุ	 การพิจารณาก�าหนดมาตรการเพื่อประกันว่าผู้หญิงจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง
และกิจการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายในทุกระดับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนโยบาย	 ท้ังในองค์กร 
ด้านนิติบัญญัติ	บริหาร	ตุลาการ	รวมถึงหน่วยงานต�ารวจ	การเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการจ้างงานในระบบมากขึ้น 
และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในการจ้างงานและการได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ	 และการช่วยเหลือผู้หญิง 
ในชนบทที่ยากจนโดยส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา	บริการด้านสุขภาพ	และการจ้างงาน274

ในปี	 2562	 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ	การด�าเนินการ 
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้

 4.4.1 การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

 	 ข้อมลูจากศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม	1300	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์พบว่า 
ในปีงบประมาณ	 2561	 มีรายงานผู ้หญิงถูกกระท�ารุนแรงใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อนหน้า	 กล่าวคือ 
ในปีงบประมาณ	2561	มีผู้หญิงถูกกระท�ารุนแรงรวม	1,046	 ราย	 แบ่งเป็นกรณีการกระท�ารุนแรงในครอบครัว	
834	ราย	และนอกครอบครัว	212	ราย	ส่วนในปีงบประมาณ	2560	มีผู้หญิงถูกกระท�ารุนแรงรวม	1,056	ราย	
แบ่งเป็นผู้หญิง	 841	 ราย	 และเด็กหญิง	 215	 ราย	 รูปแบบการกระท�ารุนแรงส่วนใหญ่เป็นการท�าร้ายร่างกาย
และการล่วงละเมิดทางเพศ275	 นอกจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมแล้ว	 อีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก 
และผู้หญิงที่ถูกกระท�ารุนแรง	 คือ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ 
สตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงมาตั้งแต่ปี	2543	โดยใช้ชื่อว่า	‘ศูนย์พึ่งได้’	(One	Stop	Crisis	Center:	OSCC)	
ในปี	 2561	 กระทรวงสาธารณสุขมีศูนย์ดังกล่าวในโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 และโรงพยาบาลชุมชน 
รวม	 10,611	 แห่งทั่วประเทศ	 และต้ังแต่ปี	 2547	-	2561	 มีผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระท�ารุนแรงมารับบริการ 

274 
From	Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand,	

by	Committee	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	Women,	2017.	Retrieved	from	https://www.fidh.org/ 
IMG/pdf/cedaw_c_tha_co_6-7_25136_e-2.pdf

275 
จาก	สถิตสิายด่วน ๑๓๐๐,	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์.	สบืค้นจาก	https://1300thailand. 

m-society.go.th/records.	ทั้งนี้	สถิติในปีงบประมาณ	2562	มีข้อมูลผู้ถูกกระท�ารุนแรงทั้งในและนอกครอบครัวในภาพรวม	
แต่ยังไม่มีข้อมูลแยกเพศและอายุของผู้ถูกกระท�ารุนแรง.
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ที่ศูนย์พึ่งได้ทั้งสิ้น	247,480	ราย	เฉลี่ยปีละ	16,000	ราย	เป็นผู้หญิง	119,331	รายและเป็นเด็ก	121,860	ราย 
การกระท�ารุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว	ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุ
ให้เด็กถูกกระท�ารุนแรงทางเพศมากที่สุด	 ส่วนใหญ่จะถูกกระท�าโดยคนใกล้ชิด	 ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวง
ทะเลาะวิวาทท�าร้ายร่างกายกันของคู่สมรส276 

	 	 เมือ่วนัที	่19	พฤศจกิายน	2562	ตวัแทนจากเครอืข่ายสตร	ี4	ภาค	ร่วมกนัเดนิรณรงค์ยตุคิวามรนุแรง 
ต่อเดก็	ผูห้ญงิ	และครอบครวั	เนือ่งในวนัหยดุความรนุแรงต่อสตรสีากล	ซึง่ตรงกบัวนัที	่25	พฤศจกิายนของทกุปี	พร้อมกนัน้ี 
ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการ
คุ้มครองเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระท�ารุนแรงหลังพบสถิติหญิงไทยถูกทุบตี	ท�าร้าย	คุกคาม	ละเมิดและแสวงหาประโยชน ์
ทางเพศ	 จากการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและแจ้งความร้องทุกข์ด�าเนินคดีเฉลี่ยปีละ	30,000	 คนต่อป ี
ในจ�านวนน้ีเสียชีวิตมากถึง	 1,825	 คน	 และยังมีอีกจ�านวนมากที่ไม่แจ้งความร้องทุกข์เพราะอับอาย	 ไม่เชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม	 และไม่รู้กฎหมายโดยเฉพาะชุมชนชนบท	 เครือข่ายฯ	 ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหา 
โดยขอให้นายกรฐัมนตรเีป็นผูน้�ารณรงค์ชวนประชาชน	ลด	ละ	เลกิด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทุกเทศกาล	และไม่ขยายเวลา 
ให้สถานบริการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ขอให้เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาทักษะชีวิตเรื่องเพศ 
ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางสอบสวนคดีครอบครัวการละเมิดทางเพศ	 รวมทั้ง 
ปรับกระบวนการท�างานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้ผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวทันทีเมื่อแจ้งเหตุ 
โดยไม่ต้องรอให้เกิดการท�าร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต277

	 	 กฎหมายหลักที่ได้มีการตราขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ได้แก่	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า 
ด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้รฐัมอี�านาจเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลอืผูถ้กูกระท�ารนุแรง 
ในครอบครัว	 และให้โอกาสผู้กระท�ารุนแรงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวโดยไม่ได ้

276 
จาก	สถิติศูนย์พึ่งได้ ๑๔ ปี เด็ก - สตรี ถูกกระทำารุนแรง ๒๔๗,๔๘๐ ราย,	โดย	ประชาไท,	วันที่	2561.	สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2018/11/79659
277 

จาก	 เครือข่ายสตรี ๔ ภาค ยื่น ๘ ข้อเสนอถึงนายกฯ ยุติความรุนแรงต่อสตร,ี	 โดย	เวิร์คพอยท์นิวส์,	วันที่	2562. 
สืบค้นจาก	https://workpointnews.com/2019/11/19/02-29/

ที่มา:	Thai	PBS	NEWS
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒131

มุง่หมายทีจ่ะเอาผดิทางอาญาต่อบคุคลดงักล่าว	แต่หากไม่สามารถท�าเช่นนัน้ได้	การด�าเนนิการกต้็องท�าให้ครอบครวั 
สูญเสียน้อยที่สุด	 โดยค�านึงถึงเด็กเป็นส�าคัญ	 กฎหมายก�าหนดให้มีการขอการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือบรรเทาทุกข์
ชัว่คราวเมือ่จ�าเป็นเร่งด่วน	ซึง่จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ	นกัสงัคมสงเคราะห์	นกัสาธารณสขุ	ผูใ้หญ่บ้าน 
นักจิตวิทยา	 เข้าช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ารุนแรงและป้องกันไม่ให้ถูกกระท�าซ�้าอีก	 แต่แม้ว่าจะมีกฎหมายดังกล่าว 
ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระท�ารุนแรงในครอบครัวได้	 ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ	 เช่น	 ผู้หญิงที ่
ถกูกระท�ารนุแรงมกัไม่กล้าแจ้งความและเป็นฝ่ายยอมเพราะยงัต้องพึง่พาสามด้ีานการเงิน	หรอืเพราะรกัลกูจงึพยายาม
รักษาครอบครัวไว้	 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจบางคนอาจไม่รับแจ้งความเพราะมีความเข้าใจน้อยหรือมีแนวโน้มจะ 
เกลี้ยกล่อมให้มีการพูดคุยกันก่อน	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายครั้งเม่ือมีการแจ้งความแล้วคู่ขัดแย้งกลับคืนดีกันแล้ว
ขอให้ถอนการแจ้งความ	ส่วนสาเหตทุีท่�าให้เกดิการกระท�ารนุแรงเกดิจากการดืม่สรุาและทศันคตขิองผูก้ระท�ารนุแรง 
ว่าตนมีอ�านาจเหนือกว่าและต้องการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอ�านาจน้อยกว่า278

	 	 ในเดือนพฤษภาคม	2562	ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครวั	พ.ศ.	2562	เพือ่ใช้แทนพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	ซึง่จะ 
ถูกยกเลิกไปเมื่อกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้บังคับในวันท่ี	 20	 สิงหาคม	2562	พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว	 พ.ศ.	 2562	 มีสาระส�าคัญ	 คือ	 ยกเลิกความผิดอาญาฐานกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัว	ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	ก�าหนดให้มีกลไกในการส่งเสริม	พัฒนาและ
คุม้ครองสถาบนัครอบครวั	ให้มกีารช่วยเหลอืและคุม้ครองผูท้ีถ่กูกระท�ารนุแรง	การให้มกีารแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท�า
รนุแรง	และการให้ศาลมดีลุพนิจิลงโทษผูก้ระท�ารนุแรงน้อยกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดในกรณท่ีีผูก้ระท�านัน้เคยถูกกระท�า
รุนแรงหรือถูกกระท�าโดยมิชอบซ�้ากันอย่างต่อเนื่อง

	 	 อย่างไรกต็าม	องค์กรภาคประชาสงัคมทีท่�างานด้านผูห้ญงิได้แสดงข้อกงัวลต่อกฎหมายดงักล่าวใน
บางประเดน็	เช่น	การทีก่ฎหมายเน้นส่งเสรมิการไกล่เกลีย่และรักษาสถาบันครอบครวัมากกว่าการคุ้มครองผูถ้กูกระท�า 
รุนแรง	 ซึ่งอาจท�าให้ผู้ถูกกระท�ารุนแรงเส่ียงต่อการถูกกระท�าซ�้า	 นอกจากนี้	 การก�าหนดให้การด�าเนินการต่าง	ๆ  
ตามกฎหมายส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)	ซึ่งมีบุคลากรไม่มาก	
และทีศ่นูย์พฒันาครอบครวัในชมุชน	ซึง่เป็นศูนย์ทีจ่ดัตัง้โดยองค์กรเอกชนและท�างานในลกัษณะอาสาสมคัร	อาจท�าให้
การด�าเนนิงานตามกฎหมายไม่มปีระสิทธภิาพ279	ท้ังน้ี	ในช่วงต้นเดอืนสงิหาคม	2562	ก่อนหน้าท่ีกฎหมายส่งเสรมิ
การพฒันาและคุ้มครองสถาบนัครอบครวัจะมีผลบงัคับใช้	มผีูแ้สดงความกงัวลเกีย่วกบัข้อจ�ากดัของศนูย์ส่งเสรมิและ
คุ้มครองครอบครัวในระดับจังหวัด	77	จังหวัด	โดยเฉพาะศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน	
เพราะบางแห่งเพิง่ผ่านการฝึกอบรมและเข้าท�างานได้ไม่นาน	รวมทัง้ศกัยภาพของหัวหน้าศนูย์ฯ	ซึง่ต้องมีการออกค�าสัง่ 
ตามกฎหมาย280	 ซึ่งในเวลาต่อมา	 ได้มีการประกาศใช้พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั	พ.ศ.	2562	เพ่ือขยายก�าหนดเวลาในการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญตั ิ

278 
จาก	เจาะปัญหาความรนุแรงในครอบครวั ผ่านวลฮีติ “พีด่นุะ หนไูหวหรอ,”	โดย	เวร์ิคพอยท์นวิส์,	2562.	สบืค้นจาก 

https://workpointnews.com/2019/05/20/domestic-violence-clip/
279 

จาก	ชำาแหละ พ.ร.บ. ส่งเสรมิครอบครวัฯ เนือ้หาหลงทศิเน้นไกล่เกลีย่ วงัวนมายาคติเก่า “ล้ินกบัฟัน,”	โดย	ส�านกัข่าว 
Hfocus,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2019/09/17735

280 
จาก	 ถอดบทเรียนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นับถอยหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองครอบครัวฯ บังคับใช้ ๒๐ ส.ค.นี้, 

โดยผู้จัดการออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก	https://mgronline.com/qol/detail/9620000074909
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ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันท่ี	 20	 สิงหาคม	 2562 
ออกไป281	เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและรองรบัการด�าเนินกระบวนการพจิารณาคดตีามหลกัการใหม่ 
ของพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน282 

	 	 นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	 27	 พฤษภาคม	 2562	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 27)	 พ.ศ.	2562	 ซึ่งเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศบางประการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย	 เช่น	 การเพิ่มโทษส�าหรับการกระท�าความผิดในลักษณะข่มขู่โดยท�าให ้
ผู้ถูกกระท�าเข้าใจว่าผู้กระท�ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด	 และการบันทึกภาพ	 เสียง	 และเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือ 
เสียงของการกระท�าช�าเราหรืออนาจาร	 รวมทั้งเพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกกระท�าทางเพศกลุ่มต่าง	ๆ 	 มากย่ิงขึ้น	
เช่น	 เด็ก	ผู้อยู่ภายใต้อ�านาจของผู้กระท�า	 และผู้ซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้	 โดยการเพิ่มโทษส�าหรับการกระท�าต่อ 
ผู้ทุพพลภาพ	ผู้มีจิตบกพร่อง	คนป่วย	คนชรา	และสตรีมีครรภ์	

 4.4.2 การป้องกันการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีโดยก�าหนดให้มีมาตรการ
คุม้ครองสทิธสิ�าหรบัผู้ให้บรกิารทางเพศ	เช่น	การดแูลสขุภาพ	การได้รบัค่าตอบแทน	สทิธคิวามเป็นอยูส่่วนตวั	การก�าหนด
ระบบดูแลผู้ให้บริการทางเพศ	เช่น	ระบบลงทะเบียนแบบสมัครใจ	และการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ283 

	 	 จากการรับฟังความเห็นซึ่งจัดโดยคณะผู้วิจัยต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 ประชาชนและภาค 
ประชาสังคมได้แสดงข้อห่วงใยที่ส�าคัญ	 เช่น	 1)	 ระบบลงทะเบียนผู้ให้บริการทางเพศอาจเป็นการทิ้งร่องรอยเกี่ยวกับ
ประวตัอิาชพีของบุคคลว่าเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางเพศ	ซึง่แม้จะมกีารก�าหนดมาตรการเก็บรกัษาความลบัหรอืลบประวตัิ
ข้อมลูส่วนบคุคลในกรณีทีย่ตุไิม่ประกอบอาชพีดงักล่าวแล้ว	แต่อาจมีช่องว่างในทางปฏบิตัจินไม่สามารถด�าเนนิการให้เป็น
จรงิได้เช่นเดยีวกบัการลบประวตัอิาชญากรรมของเดก็ซึง่แม้จะมีกฎ	ระเบียบ	หรอืข้อบังคบัให้ต้องปฏบัิตแิล้วกต็าม	แต่ยงั
พบปัญหาในทางปฏบิติัซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูจนส่งผลให้เกดิการเลอืกปฏบิตัใินการจ้างงานขึน้	2)	ระบบการลงทะเบยีน 
ผูใ้ห้บรกิารทางเพศแบบสมคัรใจอาจท�าให้เกดิช่องว่างของการเข้าถงึสทิธิในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารทางเพศนัน้ไม่ได้ลงทะเบยีนไว้ 
และ	3)	การตรากฎหมายเพือ่คุ้มครองสทิธิเป็นการเฉพาะแก่บคุคลผูใ้ห้บรกิารทางเพศซึง่แตกต่างจากมาตรการคุม้ครอง
แรงงานด้านอื่น	 อาจเป็นการแบ่งแยกบุคคลซึ่งประกอบอาชีพผู้ให้บริการทางเพศออกจากแรงงานอ่ืน	 และก่อให้เกิด 
การตตีราจากสงัคมมากขึน้	นอกจากนี	้ยงัมข้ีอกงัวลว่าแนวคดิในการจดัท�าร่างกฎหมายใหม่นีอ้าจไม่สามารถแก้ไขปัญหา

281 
จาก	พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๒.
282 

จาก	‘ครม.’ แจงเหตผุลเลือ่นพจิารณา พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ. เป็นวาระเร่งด่วน ยนัมเีหตจุำาเป็น,	โดย	มตชินออนไลน์,		2562. 
สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/politics/news_1654584

283 
จาก	การสัมมนาประชุมรับฟังการเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าขั้นกลาง (interim report) และรับฟังความเห็น 

“โครงการพัฒนากฎหมายเพือ่คุม้ครองสวสัดภิาพสตรแีละครอบครัว : ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ”ี 
เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2562	จัดโดย	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒133

การทจุริตและการค้ามนษุย์ได้	อกีทัง้ยงัเป็นการส้ินเปลอืงทรพัยากรโดยไม่จ�าเป็น	เมือ่เทยีบกบัเพยีงการยกเลกิความผดิ 
ฐานค้าประเวณีโดยสมัครใจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	พ.ศ.	 2539	 โดยไม่ต้อง 
ตรากฎหมายขึ้นใหม่	เนื่องจากกฎหมายต่าง	ๆ 	ที่มีอยู่สามารถน�ามาใช้คุ้มครองสิทธิได้อยู่แล้ว284

  ในปี	2562	กสม.	ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการปราบปรามการค้า
ประเวณขีองเจ้าหน้าทีร่ฐัในช่วงปี	2560	-	2561	ท่ีมีการกล่าวอ้างว่ามีการล่อซือ้เพือ่แสวงหาหลกัฐานโดยมีการร่วม
ประเวณีก่อนเข้าจบักมุ	รวมทัง้มกีารเสนอข่าวตรวจค้นจับกมุพนกังานทีท่�างานในสถานบรกิารในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น	การเปิดเผยภาพและข้อมลูส่วนบุคคลทีอ่าจท�าให้ทราบอตัลกัษณ์ของผูถู้กจบักมุ	โดยจากการตรวจสอบของ	กสม. 
พบว่า	 มีการเสนอข่าวในลักษณะที่กระทบสิทธิของผู้ถูกจับกุมตามที่กล่าวอ้าง	 แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ 
ร่วมประเวณีในการล่อซื้อ	 อย่างไรก็ดี	 กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะต่อส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้ก�าชับเจ้าหน้าที่มิให้มี
การร่วมประเวณีในขณะท�าการล่อซื้อ	 และห้ามน�าสื่อมวลชนเข้าไปในสถานที่ตรวจค้นจับกุมคดีค้าประเวณีโดยเด็ด
ขาดทั้งนี้	ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีหนังสือสั่งการภายในก�าชับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 โดยห้ามการร่วมประเวณีกับผู้ขายบริการทางเพศอย่างเด็ดขาด	 รวมท้ัง 
ให้ค�านึงถงึหลักสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์กรณจี�าเป็นต้องแถลงข่าวเกีย่วกบัการขายบรกิารทางเพศ 
โดยห้ามน�าเสนอข่าวหรือท�าให้ปรากฏในสื่อใด	ๆ 	ซึ่งภาพของผู้ขายบริการทางเพศในทุกกรณี285 

 4.4.3  การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

	 	 ตามทีค่ณะกรรมการประจ�าอนสุญัญา	CEDAW	มข้ีอสงัเกตต่อประเทศไทยในเร่ืองการมส่ีวนร่วม 
ทางการเมืองและในกจิการสาธารณะของผู้หญงิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดับนโยบายนัน้	จากการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่วนัท่ี 
24	 มีนาคม	 2562	 พบว่า	 มีผู้หญิงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 80	 คนจากจ�านวนสมาชิก 
ทั้งหมด	500	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	16	เป็นสมาชิกแบบแบ่งเขต	จ�านวน	53	คน	และแบบบัญชีรายชื่อจ�านวน	
25	คน286	ในส่วนของการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	พบว่ามีจ�านวนสมาชิกที่เป็นผู้หญิง	26	คนจากทั้งหมด	250	คน	
คิดเป็นร้อยละ	10.4	ซึ่งมากกว่าสัดส่วนผู้หญิงในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	ซึ่งมีจ�านวน	12	คน287 

284 
จาก	“ศลีธรรม” ด่านใหญ่..ใครกล้าฝ่า?. ยุตข้ิอหาค้าประเวณ.ี แก้ส่วย - ค้ามนษุย์,	โดย	หนงัสอืพมิพ์แนวหน้า,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.ryt9.com/s/nnd/3026352
285 

จาก	รายงานตรวจสอบผลการตรวจสอบ ที่ ๓๗-๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิพลเมือง 
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิสตรี กรณีขอให้ตรวจสอบการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙.	 โดย	 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

286 
จาก	ข้อมลูสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ปี ๒๕๖๒,	โดย	กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั.	สืบค้นจาก	http://plan. 

dwf.go.th/public/tableauPublic.jsp?name=B
287 

จาก	สัญญาณดี! สัดส่วน “ส.ส. - ส.ว. ผู้หญิง” ปี ๒๕๖๒ กระเพื่อมประเด็นด้านสังคม,	 โดย	มติชนออนไลน์,	
2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_1503544
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	 	 ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ปรากฏข้อมูลว่า	 ผู้บริหารหญิง
ประเภทบริหารจ�านวน	233	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	21.91	ประเภทอ�านวยการ	1,810	คน	 คิดเป็นร้อยละ	28.71	
ประเภทวชิาการ	จ�านวน	205,137	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.84	ประเภททัว่ไป	57,509	คน	คดิเป็นร้อยละ	57.35288

	 	 ส�าหรบัการท�างานในกิจการต�ารวจซึง่ในปี	2561	มรีายงานว่า	โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจได้ขอยกเลกิ 
การรับสมัครบุคคลภายนอก	 (หญิง)	 เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต�ารวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจ�านวน	280	อัตราโดยไม่มีก�าหนด	และให้ด�าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
บุคคลภายนอก	 (ชาย)	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ประจ�าปีการศึกษา	2562	จ�านวน	280	อัตราแทนนั้น289	ในปี	2562	ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาตไิด้เปิดรบัสมคัรและสอบแข่งขนับคุคลภายนอกเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการสญัญาบตัร	มสีดัส่วนผูห้ญงิ	
500	อตัรา	จาก	750	อตัราเพ่ือด�ารงต�าแหน่งรองสารวัตร	ประจ�ากองบญัชาการต�ารวจนครบาล	(ท�าหน้าทีส่อบสวน)290

 4.4.4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

	 	 พระราชบัญญตัคิวามเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ	พ.ศ.	2558	เป็นกฎหมายทีมุ่ง่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในการเข้าถึงสิทธิต่าง	ๆ 	 กฎหมาย
ดังกล่าวได้ก�าหนดให้มีกลไกระดับนโยบายและกลไกเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	 ได้แก ่
คณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ	และคณะกรรมการวนิิจฉยัการเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(วลพ.)	นอกจากนี้	ยังก�าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ด้านน้ี	 รวมถึงการช่วยเหลือ	 ชดเชย	 และเยียวยา	 หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	

  1) มาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

	 	 	 ในปีท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศได้ออกแนวปฏบิตัเิพือ่ส่งเสรมิ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 ได้แก่	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายซึ่งควรให้บุคคลสามารถแต่งกายตามเพศสภาวะ 
การจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับเพศสภาพ	 เช่น	 ห้องน�้า	 โรงพยาบาล	 สถานีต�ารวจ	 การประกาศรับสมัครงานซึ่งไม่ควรน�า 
ลักษณะทางเพศมาก�าหนดเป็นคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร	 ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางเพศ 
หรอืมคีวามจ�าเป็น	การสรรหากรรมการหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ในหน่วยงานของรฐัและเอกชนซึง่ควรค�านงึถงึสดัส่วน 
ทางเพศ/เพศสภาพการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน291  

288 
จาก	หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๒๐๘/๑๖๖๖๖ ลงวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ เร่ือง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.

289 
จาก	สำานกังานตำารวจแห่งชาตยิกเลกิรบันายร้อยตำารวจหญงิ,	โดย	ข่าวงานราชการเปิดสอบ	2562	-	2563,	2562.

สืบค้นจาก	https://ehenx.com/514/
290 

จาก	 จำานวนอัตรารับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๗๕๐ อัตรา,	 โดย	 ส�านักงานตารวจแห่งชาติ,	 2562.	 สืบค้นจาก	 http:// 
www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx?Error=4

291 
จาก	แนวทางปฏบิตัเิพือ่ความเสมอภาค ส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ,	โดยประชาชาตธิรุกจิ,	2561.	สบืค้นจาก 

https://www.prachachat.net/columns/news-240954
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒135

	 	 	 ในช่วงปลายปี	 2562	 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้มีการประชุม
และได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศใน	3	ประเด็นหลัก	 ได้แก่	
1)	การเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	2)	การเปลี่ยนหลักคิดหรือการยอมรับของสังคมระหว่างเพศ 
และ	3)	 การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศ	โดยที่ประชุมเห็นว่าควรเร่งด�าเนินการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ระหว่างเพศทัง้ในหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน	โดยเริม่จากหน่วยงานในภาครัฐก่อน292	นอกจากน้ี	คณะกรรมการฯ 
เห็นว่า	 การสร้างทัศนคติของสังคมเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส�าคัญและได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงานสร้างความ
ตระหนัก	3	กลุ่มหลัก	ได้แก่	1)	กลุ่มผู้มีอ�านาจตัดสินใจทั้งภาครัฐและเอกชน	2)	กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ	
อาทิ	 ผู้หญิงและบุคคลข้ามเพศ	 ซึ่งต้องได้รับทราบถึงสิทธิและกลไกของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ	 และ	 3)	 กลุ่มผู้มี
ทัศนคติไม่ถูกต้อง	 ซึ่งควรปรับให้มีความเข้าใจผู้ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ	 โดยมีแนวทางด�าเนิน
การให้บรรลุเป้าหมาย	อาทิ	การแทรกเนื้อหาในหลักสูตรระดับผู้บริหารองค์กรและในสถาบันการศึกษา	การจัดท�า 
ฐานข้อมูลที่มีการจ�าแนกเพศเพื่อน�ามาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย	 การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีขัดต่อการส่งเสริม
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ	การพจิารณาความเป็นไปได้ให้บุคลากรแต่งกายตามเพศวิถี	การก�าหนดต�าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดับกระทรวงเพื่อดูแลเรื่องความเท่าเทียมในองค์กร	และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย293  

  2) กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  

	 	 	 ในปี	 2562	 มีรายงานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ	 โดยเฉพาะ 
กลุม่บคุคลหลากหลายทางเพศหลายกรณี	ในกรณกีารแต่งกายไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ	เช่น	ครผููช่้วยของโรงเรยีนแห่งหนึง่
ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศ	 ได้รับหนังสือตักเตือนจากโรงเรียนเรื่องการแต่งกายซึ่งไม่ตรงกับเพศก�าเนิด	
และให้ลงนามรบัทราบผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานซึง่ได้รบัคะแนนต�า่ทกุตวัชี้วดัยกเวน้เรือ่งการสอน294	และ
กรณคีณะเภสัชศาสตร์	มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ไม่อนญุาตให้นกัศกึษาทีเ่ป็นบคุคลหลากหลายทางเพศแต่งเครือ่งแบบ 
นักศึกษาและชุดรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยตามเพศสภาพ295	 เป็นต้น	 ในเรื่องการแต่งกายน้ี	 กสม.	 เคยม ี
ข้อเสนอแนะไปยงัสถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้องขอให้พจิารณาแก้ไขกฎหรอืระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบั 
การแต่งกายในการเข้าเรียน	 สอบ	 ฝึกปฏิบัติงาน	 และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้สอดคล้องตาม 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 พ.ศ.	 2558	 โดยเห็นว่าการที่นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามวิถีทางเพศ
ในลักษณะเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้	 แม้ว่า
การแต่งกายนั้นจะไม่ตรงกับเพศก�าเนิดก็ตาม	 ไม่ได้กระทบต่อนิสิตนักศึกษาอื่น	ๆ 	 ที่เข้าเรียนและเข้าสอบวัดผล 
และการที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้บัณฑิตต้องแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศก�าเนิดเท่านั้นมีลักษณะเป็นการ 

292 
จาก	คณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ร่วมมอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแก้ปัญหาการเลือกปฏิบตัริะหว่าง

เพศในหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน เริม่หน่วยงานในภาครฐัก่อน,	 โดย	 ส�านกัโฆษก	ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร,ี	2562. 
สืบค้นจาก	https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24565

293 
จาก	 ‘จุรินทร์’ จ่อชง ครม. ดันแผนความเท่าเทียมระหว่างเพศ,	 โดย	 เดลินิวส์,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https:// 

www.dailynews.co.th/politics/746528?fbclid=IwAR0FKZJrFtLknCj1blD4Py_PxDty_UOewi_bVkEj-ACPJ10Ug_LNR2S8q7Y
294 

จาก	คำาร้อง ที ่๕๕/๒๕๖๒ ลงวนัที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เร่ือง สิทธแิละเสรภีาพในชีวิตและร่างกาย กรณกีล่าวอ้างว่า 
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ.	โดย	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

295 
จาก	ใครว่าเมืองไทยเป็นสวรรค์ LGBT? : ผลโหวต กมธ. ความหลากหลายทางเพศกับปัญหาทัศนคติต่อ LGBT, 

โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/08/84082
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จ�ากัดการแสดงออกซ่ึงอัตลักษณ์ของบุคคลโดยไม่ได้มีเหตุผลความจ�าเป็นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ	 ความปลอดภัยหรือ
การปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาแต่อย่างใด296	 ซึ่งพบว่า	 มีมหาวิทยาลัยจ�านวนหนึ่งได้ยอมรับและด�าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 	 	 นอกจากนี้	ยังพบการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศในการจ้างงาน	 เช่น	มีรายงาน
ข่าวว่า	 บริษัทแห่งหนึ่งได้ว่าจ้างบริษัทจัดหางานท�าการสรรหาและจัดจ้างพนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าโดยมีบุคคล
ข้ามเพศรายหนึง่ผ่านการคัดเลือก	ต่อมา	บรษัิทจัดหางานได้แจ้งบคุคลข้ามเพศรายนัน้ให้เข้าร่วมการอบรมพนกังานใหม่
ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นชายตามเพศก�าเนิดเพราะบริษัทผู้ว่าจ้างไม่มีนโยบายรับบุคคลหลากหลายทางเพศ297	อย่างไรก็ดี	
ตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทผู้ว่าจ้างได้ชี้แจงในเวลาต่อมาว่า	 กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล
ของพนักงานในพื้นที่	ซึ่งบริษัทจัดหางานได้มีการตักเตือนและลงโทษทางวินัยกับพนักงานดังกล่าวแล้ว298

	 	 	 ส่วนอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีนักโทษที่เป็นบุคคลข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงฮอร์โมนและบริการ
สาธารณสขุด้านอนามัยเจรญิพนัธุ	์โดยอ้างว่าการขาดฮอร์โมนจะมผีลต่ออารมณ์และสขุภาพ	(อารมณ์แปรปรวน	ผมร่วง 
น�้าหนักเพิ่ม)	 และเครือข่ายภาคประชาชนแห่งหนึ่งได้ขอให้	 กสม.	 ช่วยประสานไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหา 
ซ่ึงกรมราชทัณฑ์แจ้งว่า	กรมฯ	มรีะเบยีบทีอ่อกตามพระราชบญัญตัริาชทัณฑ์	พ.ศ.	2560	เกีย่วกบัการใช้ยาของผูต้้องขงั 
โดยฮอร์โมนไม่ได้ถูกระบุอยู่ในจ�าพวกของยา	อย่างไรก็ดี	หากการใช้ฮอร์โมนมีความจ�าเป็นต่อสุขภาพกายของผู้ต้องขัง
ข้ามเพศโดยมีใบรับรองแพทย์	กรมราชทัณฑ์ก็สามารถพิจารณาอนุญาตให้ใช้ฮอร์โมนดังกล่าวได้

296 
จาก	รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๓๖-๒๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

ต่อบคุคลเพราะเหตแุห่งเพศ กรณกีล่าวอ้างว่านสิตินกัศกึษาทีม่อีตัลกัษณ์ทางเพศหรอืวถิทีางเพศไม่ตรงกบัเพศกำาเนดิถกูบงัคบัให้ไว้
ทรงผมและแต่งกายตามเพศกำาเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร.
โดย	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

297 
จาก	ขอพลังของโลกโซเชียลช่วยแชร์ไปให้ถึง SAMSUNG	[อ้างอิงจากสถานะเฟซบุ๊ก],	โดย	Nada	Chaiyajit,	2562,	 

12	กันยายน.	สืบค้นจาก	https://www.facebook.com/nada.chaiyajit/posts/10162507940935232?__tn__=K-R
298 

จาก	ไทยซัมซุง แถลงรับสาวข้ามเพศเข้าทำางาน ระบุเกิดปัญหาจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน,	โดย	SANOOK,	2562.	
สืบค้นจาก	https://www.sanook.com/news/7896438/

ที่มา:	MGRONLINE
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒137

	 	 	 นอกจากกรณีการเลือกปฏิบัติข้างต้น	 ยังมีรายงานนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อ 
คนหลากหลายทางเพศและเพื่อพนักงานบริการ	 ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยใช้ค�าพูดแสดงความเกลียดชัง	 มีการ
เผยแพร่ภาพทางสื่อโซเชียลในลักษณะลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นท่ีแสดง 
ความเกลยีดชงัเนือ่งจากอตัลกัษณ์ทางเพศจ�านวนหนึง่299	ทัง้นี	้การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“การแกล้งกนัของเดก็นกัเรยีน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”	 โดยดีแทคและคณะเศรษฐศาสตร	์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	พบว่ารปูแบบการกลัน่แกล้งมทีัง้การสร้างเร่ืองโกหก	ล้อปมด้อย	ล้อชือ่พ่อแม่	โดย	2	ใน	3 
ของการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยมีกลุ่มนักเรียนหลากหลายทางเพศตกเป็นเหยื่อมากสุด300

  3) การคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

	 	 	 คณะกรรมการวินจิฉัยการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	(วลพ.)	เป็นกลไกคุม้ครอง 
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	2558	โดยมีหน้าที่วินิจฉัย 
ปัญหาตามทีม่ผีูย้ืน่เรือ่งร้องเรยีน	ตัง้แต่ปี	2558	-	19	พฤศจกิายน	2562	คณะกรรมการ	วลพ.	ได้รบัเรือ่งร้องเรยีน
รวมทัง้สิน้	43	เรือ่ง	เป็นเรือ่งทีมี่ค�าวนิจิฉยัแล้ว	24	เรือ่ง	อยูร่ะหว่างพจิารณา	7	เรือ่ง	และมกีรณทีีค่ณะกรรมการ	วลพ. 
ไม่รบัค�าร้องไว้พจิารณา	9	เรือ่ง	ตามระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารในการยืน่ค�าร้อง	การพจิารณา	และการวนิจิฉยัการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	พ.ศ.	2559 
เช่น	ไม่ลงชื่อผู้ร้องในค�าร้อง	ไม่ทราบชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง	ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหาย	เป็นต้น	และผู้ร้องขอถอนเรื่อง	
1	 เรื่อง	 ทั้งนี้	 เรื่องที่ร้องเรียนมายังคณะกรรมการ	 วลพ.	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่สามารถแสดงออกตาม
เพศสภาพได้	 เช่น	 สถาบันการศึกษาห้ามแต่งกายและไว้ทรงผมตรงกับเพศสภาพในการเข้าเรียน	 การสอบวัดผล 
การฝึกปฏบัิตงิาน	การใช้รปูถ่ายชดุครุยวทิยฐานะในเอกสารรับรองการศกึษา	และการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
ส�าหรบัการเลือกปฏิบตัทิีเ่ป็นข้อยกเว้นตามมาตรา	17	วรรคสองของพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทียมระหว่างเพศฯ	น้ัน 
นับแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ	ยังไม่มีค�าร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ	วลพ.301

	 	 	 ในด้านการให้ความรู้และการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรการเรียน 
การสอนโดยบรรจุเนือ้หาเรือ่งความหลากหลายทางเพศไว้ในหนังสอืเรยีนวชิาสขุศกึษาต้ังแต่ระดบัประถมศกึษาปีท่ี	1 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่	6	ประกอบด้วยเรื่องเพศ	เพศวิถี	เพศสภาพ	ความหลากหลายทางเพศ	และสุขภาวะทางเพศ	เช่น	 

299 
จาก แถลงการณ์มลูนธิเิครอืข่ายเพือ่นกะเทยเพือ่สทิธมินษุยชน กรณกีารกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) 

ด้วยอคติแห่งเพศ	 [อ้างอิงจากสถานะเฟซบุ ๊ก],	 โดย	 เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย,	 2562,	 4	 กันยายน.	 สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/thaitga/photos/แถลงการณ์มลูนธิเิครอืข่ายเพือ่นกะเทยเพือ่สิทธมินษุยชน-กรณกีารกลัน่แกล้ง 
ทางไซเบอร์/2504413029626901/

300 
จาก	ดีแทค - เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เผย การรังแกทางวาจาเป็นจุดเริ่มต้นของการกล่ันแกล้งบนโลก ออนไลน,์ 

โดยไทยแวร์	NEWS,	2562.	สืบค้นจาก	https://news.thaiware.com/16627.html?utm_source=linetoday&utm_me-
dium=source

301 
จาก หนงัสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัการเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

ที่ พม ๐๕๐๔ (วลพ)/๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	การรูจ้กัยาต้านเชือ้เอชไอว/ีเอดส์	และการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์	โดยจะเริม่ใช้ในปีการศกึษา	
2562	นี	้การปรบัเปลีย่นหลกัสตูรดังกล่าวเป็นผลจากการผลกัดนัขององค์กรด้านความหลากหลายทางเพศมาเป็นเวลากว่า 
2	ปี	โดยท�างานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง302  

  4) มาตรการทางกฎหมาย

	 	 	 ที่ผ่านมา	 ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้การใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้รับ 
การรบัรองตามกฎหมาย	ซึง่น�าไปสูก่ารยกร่างกฎหมายการจดทะเบยีนคูชี่วติมาตัง้แต่ปี	2556	โดยกรมคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพ	กระทรวงยตุธิรรม	ด�าเนนิการร่วมกับคณะกรรมาธกิารการกฎหมาย	การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน	สภาผูแ้ทน
ราษฎร303	หลังจากนัน้		ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขร่างกฎหมายดงักล่าวเรือ่ยมา	และเม่ือวันท่ี	25	ธันวาคม	2561	คณะรัฐมนตรี 
ได้เหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัคู่ิชวีติ	พ.ศ.	....	ในหลกัการ	และให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาตามขัน้ตอน 
ต่อไป	สาระส�าคญัของร่างกฎหมายประกอบด้วยการจดทะเบยีนคูช่วีติ	ความสมัพนัธ์ระหว่างคูช่วีติ	การจดัการทรพัย์สนิ
ระหว่างคู่ชีวิต	 ความเป็นโมฆะการจดทะเบียนคู่ชีวิต	 การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต	 และมรดก	 ส�าหรับการด�าเนินการ 
ในปี	 2562	 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	....	จากทุกภาคส่วนอีกครั้ง	เพื่อน�าไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ	ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป	ซึ่งกรมฯ	ได้ด�าเนินการในเดือนสิงหาคม	2562304 

302 
จาก	ดูเน้ือหา - ฟังผู้ปกครอง เม่ือ ‘ความหลากหลายทางเพศ’ มีที่ทางในแบบเรียนไทย,	 โดย	 ประชาไท,	 2562. 

สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/06/83010
303 

จาก	สิทธิการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน,	โดย	ศิริชนก	วิริยเกื้อกูล,	สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	2561.	 
สืบค้นจาก	https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2561/hi2561-019.pdf

304 
จาก กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพชีแ้จง ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวติอยูร่ะหว่างการพจิารณา พร้อมยำา้มเีนือ้หาครอบคลุมหลายส่วน, 

โดย	อนุชิต	ไกรวิจิต,	ใน	The	Standard,	2562,	สืบค้นจาก	https://thestandard.co/civil-partnership-billdraft/

ที่มา:	ส�านักข่าวอิศรา
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒139

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีในด้านต่าง	ๆ 	 

อย่างต่อเนือ่ง	อย่างไรกด็	ีการด�าเนินการในบางด้านยงัไม่เหน็ผลท่ีชัดเจนนัก	เช่น	การกระท�าความรนุแรงในครอบครวั 

ต่อผู้หญิงที่สถิติที่ผู้ถูกกระท�ารุนแรงยังคงระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	 ซึ่งอาจเนื่องจากการด�าเนินการในเรื่องนี้ 

ส่วนใหญ่เป็นการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผูห้ญงิท่ีถูกกระท�ารนุแรง	ซึง่เป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นและต้องท�าอย่างต่อเน่ือง	

แต่ยังขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ	 ทั้งนี้	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวเป็นมาตรการ 

ส�าคญัประการหนึง่ในการลดปัญหาการใช้ความรนุแรงในครอบครวัต่อผูห้ญงิ	แต่ในการด�าเนนิการดงักล่าวต้องไม่ท�าให้ 

ผู้หญิงประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อการถูกกระท�ารุนแรงซ�้า

ในด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	 กสม.	 เห็นว่าแนวทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การสร้างความตระหนัก 

ในกลุ่มเป้าหมายทีก่�าหนดจะมีส่วนช่วยในการลดอคตท่ีิน�าไปสูก่ารเลอืกปฏบิตัทิางเพศ	ซึง่ต้องด�าเนินการควบคูไ่ปกบั 

การดแูลและให้ความคุม้ครองแก่บคุคลทีถ่กูเลอืกปฏบิติั	การปรบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในเร่ืองความหลากหลาย 

ทางเพศและสุขภาวะทางเพศจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในวงกว้าง 

และเป็นตัวอย่างที่ดีของการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศและภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องจนน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเรื่องท่ีเป็นประเด็นใหม่	ๆ 	 ของสังคม	 ท้ังน้ี	 ในเรื่องสิทธิสตรีและความ 

เท่าเทียมระหว่างเพศ	กสม.	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

1.	 รัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรพิจารณาให้มีมาตรการเพื่อแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหตุตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา	 CEDAW 

รวมทั้งควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว	 พ.ศ.	 2562	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้และค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

การใช้ชีวิตคู่	และในกรณีที่เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว	ควรเน้นการคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรงโดยใช้ 

มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการปรองดอง	 และควรเคารพการตัดสินใจของสตรี 

ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงหากไม่ประสงค์จะอยู่กับฝ่ายที่เป็นผู้กระท�าความรุนแรงต่อไป

2.	 รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรให้การคุม้ครองผูค้้าประเวณจีากการถกูแสวงประโยชน์ในรปูแบบต่าง	ๆ  

ในขณะเดียวกัน	 ควรมีมาตรการช่วยเหลือสตรีที่ค้าประเวณีหรือสตรีท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงให้มีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพและด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

3.	 รฐับาลและกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรมีมาตรการเพือ่ขับเคลือ่นการด�าเนินงาน 

ใน	3	ประเด็นหลกัทีค่ณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทยีมระหว่างเพศให้ความส�าคัญ	ได้แก่	การขจัดการเลอืกปฏบิตัิ

ทางเพศ	การปรบัเปลีย่นทศันคตขิองสงัคม	และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ	โดยท�างานร่วมกบัทกุภาคส่วน	

ทัง้หน่วยงานของรฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	รวมทัง้ควรมกีารตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่ให้สามารถตดิตาม

และประเมินความก้าวหน้าในการด�าเนินการได้	
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4.5  ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ภาพรวม

ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	คือ	บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่มี
เอกสารแสดงตนว่าเป็นพลเมืองของประเทศใด	ท�าให้มีปัญหาในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและการ 
เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง	ๆ 	 ประเด็นดังกล่าวมีความเก่ียวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ	 เช่น	 กติกา	 ICCPR	 รับรองว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็น
บุคคลตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	 นอกจากนี้	 กติกา	 ICCPR 
และอนสุญัญา	CRC	ได้รบัรองสทิธขิองเดก็ทุกคนท่ีจะได้รบัการจดทะเบียนเกดิ	ซึง่เป็นเอกสารส�าคญัในการพสิจูน์
สถานะของบุคคล	และแม้ว่าอนุสัญญา	CERD	และกติกา	ICESCR	จะระบุว่ารัฐภาคีอาจมีการปฏิบัติที่แตกต่าง
ระหว่างพลเมืองและบุคคลที่มิใช่พลเมืองของรัฐได้ในบางกรณี	แต่คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาทั้งสองฉบับ
มีความเห็นว่า	 รัฐภาคียังมีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้แก่บุคคลที่มิใช่พลเมืองได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามพันธกรณี 
ในสนธสิญัญาระหว่างประเทศอ่ืน	รวมถึงการเข้าถงึบรกิารด้านสงัคมทีจ่�าเป็นต่อมาตรฐานขัน้ต�า่ในการด�ารงชวีติ	
รวมถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข305 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	2560	มาตรา	27	รบัรองว่าบคุคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย 
มสีทิธแิละเสรภีาพ	และได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั	ซึง่การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	
ด้วยเหตุต่าง	ๆ 	รวมถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	และอื่น	ๆ 	จะกระท�ามิได้	และนอกจากนี้ 
ตามมาตรา	70	 รัฐได้ให้ความคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์	 ให้มีสิทธิด�ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม	ประเพณ	ี
และวถิชีวีติดัง้เดมิตามความสมคัรใจได้อย่างสงบสขุ	ไม่ถกูรบกวน	ทัง้นี	้เท่าทีไ่ม่เป็นการขดัต่อความสงบเรยีบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐหรือสุขภาพอนามัย

คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาหลายฉบบัได้มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพจิารณา
รายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาฉบับนั้น	ๆ 	เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้มีสถานะและสิทธิ	รวมถึงการขจัดความ 
ไร้รฐั	เช่น	คณะกรรมการประจ�ากตกิา	ICCPR	ได้มีข้อเสนอแนะเม่ือเดอืนเมษายน	2560	ว่า	รฐัภาคคีวรด�าเนนิการ
เพือ่ลดจ�านวนบคุคลไร้รฐั	โดยประกนัว่าผู้อาศยัในพืน้ท่ีชนบทหรอืห่างไกลจะได้รบัทราบและเข้าถงึกระบวนการ
เกี่ยวกับการได้รับสัญชาติ	 และมีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแก่เด็กของกลุ่มชาติพันธุ์	 คณะกรรมการ
ประจ�าอนสุญัญา	CERD	ได้มข้ีอเสนอแนะต่อประเทศไทยเม่ือเดอืนพฤศจิกายน	2555	ว่า	รฐัภาคคีวรใช้มาตรการ
เพื่อขจัดอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองของผู้ท่ีมีคุณสมบัติ	 และด�าเนินการเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์
สามารถมีและใช้สิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมได้	 ส่วนคณะกรรมการประจ�ากติกา	 ICESCR	 ได้มีข้อเสนอแนะ 
ต่อประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน	 2558	 ว่า	 รัฐภาคีควรมีมาตรการที่อ�านวยให้บุคคลไร้รัฐสามารถเข้าเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคม	 และสามารถใช้สิทธิด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 ควรร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ
และภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัยที่มาทางเรือ	 รวมทั้งจัดการกับปัญหา
ที่สาเหตุ	 ควรส�ารวจและหามาตรการต่าง	ๆ 	 เพื่อประกันว่าแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายใด 
จะได้รับการคุ้มครองด้านแรงงานและด้านสังคม	สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิ

305 
From	The Rights of Non-citizens,	by	Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	Human	

Rights,	2006.	Retrieved	from	https://www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒141

กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่	คือแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาต ิ
จากประเทศเพือ่นบ้าน	บคุคลไร้รฐั/ไร้สญัชาต	ิและผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ/ผูล้ีภ้ยั	ทัง้นี	้กสม.	ได้มข้ีอเสนอแนะในรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	 ด้านกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า	 รัฐควรให ้
ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชก�าหนดการบริหาร
จัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว	 พ.ศ.	 2560	 และควรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาการจดทะเบียน 
การเกิดบุตรของแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย	 ด้านกลุ่มคนไร้รัฐ/	ไร้สัญชาติ	 กสม.	 เสนอแนะว่า	 รัฐควรมี
มาตรการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัข้ันตอน	เอกสารหลกัฐานประกอบการขอมสีถานะ/	สญัชาต	ิรวมทัง้ควรพจิารณา
แนวทางแก้ปัญหาผูส้งูอายกุลุม่ชาตพินัธ์ุทีอ่าศัยในประเทศไทยเป็นเวลานาน	ส่วนด้านกลุม่ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ/	ผูล้ีภ้ยั
ได้เสนอแนะว่า	รฐัควรร่วมมอืกบัรฐับาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	องค์การระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องในการ 
เตรียมความพร้อมแก่ผู้ลีภ้ยัทีส่มคัรใจเดนิทางกลบัและเร่งรดัพจิารณากลไกคดักรองจ�าแนกผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิออกจาก 
ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายอื่น

ในปี	2562	รัฐบาลได้มีการด�าเนินการ	มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	และมีปัญหา	อุปสรรค	ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ดังนี้

 4.5.1 กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา  สาธารณรฐัประชาธิปไตย 
   ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา)

  1) การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว 

	 	 	 ในปี	 2562	 รัฐบาลได้ด�าเนินการจัดระบบการท�างานของแรงงานต่างด้าว	 3	 สัญชาติตาม 
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	
ต่อเนื่องจากปี	 2561	 โดยให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองแต่ได้รับการผ่อนผันให้ท�างานและอยู่ใน 
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	 มารายงานตัวเพ่ือจัดท�าทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติเพื่อท�าเอกสารเดินทางและ 
ด�าเนินการให้เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท�างานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง	 การด�าเนินการ 
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาสถานะของแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติเพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
และเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานต่าง	ๆ 	 ทั้งนี้	 รัฐบาลได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินการเพื่ออ�านวยความสะดวก 
และลดความยุ่งยากให้แก่นายจ้างและลูกจ้างท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวมาอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 การจัดให้มีศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ	เป็นต้น	ในปี	2561	มีแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	โดยลงทะเบียน	ณ	ศูนย์
บรกิารเบด็เสรจ็	(one	stop	service:	OSS)	และกลุม่ทีผ่่านการพสิจูน์สญัชาต	ิ1,187,803	คน	เป็นแรงงานสญัชาติ
เมียนมามากที่สุด	777,217	คน	รองลงมาเป็นสัญชาติกัมพูชา	350,840	คน	และสัญชาติลาว	59,746	คน306 
ทั้งนี้		ในเดือนตุลาคม	2562	มีแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว	1,752,889	คน307

306 
จาก	หนังสือสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๑๖๔/๙๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เรื่องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย.
307 

จาก สถิติคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือนตุลาคม ๒๕๖๒,	 โดยส�านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว	กระทรวงแรงงาน.	 สืบค้นจาก	https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/57eb1350
53d1d4815301012994bc5879.pdf
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	 	 เมื่อวันที่	 20	 สิงหาคม	 2562	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ 
การท�างานของแรงงานต่างด้าวปี	 2562	-	2563	 เพื่อให้แรงงานต่างด้าว	 3	 สัญชาติที่มีใบอนุญาตท�างานและ 
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ	 สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว
ต่อไป	 โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร	และให้ถือเป็นการเข้ามาท�างานอย่างถูกกฎหมาย	รวมทั้งก�าหนด
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตามท่ีอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 ประกันสุขภาพกรณีที่แรงงานท�างานในกิจการที่เข้าระบบประกันสังคม	 แต่สิทธิ
ประกันสังคมยังไม่เป็นผล	หรือแรงงานที่ท�างานในกิจการที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม	ประกันสุขภาพผู้ติดตามที่อายุ
ไม่เกิน	 18	 ปี	 รวมทั้งให้ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้แรงงานและผู้ติดตามอายุไม่เกิน	 18	 ปีอยู่ใน 
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน	1	ปี	หากเอกสารประจ�าตัวของแรงงานมีอายุเหลือน้อยกว่า	1	ปี 
ให้อนุญาตอยู่เป็นการช่ัวคราวได้เท่ากับอายุเอกสารประจ�าตัว	 นอกจากน้ี	 ยังให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาต
ท�างานตามมาตรา	59	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	 ให้แก่แรงงาน
ต่างด้าว	3	สญัชาตมิรีะยะเวลาไม่เกนิ	2	ปี	ให้กรมการปกครองและกรงุเทพมหานครจดัท�าหรอืปรบัปรงุทะเบยีนประวตั	ิ 
โดยมกีรอบเวลาด�าเนนิการตัง้แต่	19	สงิหาคม	2562	-	31	มีนาคม	2563	เม่ือสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าวแล้ว	แรงงานผูใ้ด 
ไม่ได้ต่ออายใุบอนญุาตท�างานหรอืการอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจักรถือว่าเป็นแรงงานท่ีลกัลอบท�างานโดยผดิกฎหมาย308

	 	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	 5	 มีนาคม	 2562	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการจัดต้ังศูนย์จัดเก็บข้อมูล
แรงงานเมยีนมาชัว่คราวของทางการเมยีนมา	ณ	จงัหวดัสมทุรสาคร	เพือ่ช่วยจดัเกบ็ข้อมลูของแรงงานเมยีนมาทีป่ระสงค์
จะขอหนงัสอืเดนิทางในเบ้ืองต้นก่อนส่งเรือ่งให้หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีข่องสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาพจิารณา 
ออกหนังสือเดินทาง	ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่แรงงาน	ท�าให้ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศเพื่อไปพิสูจน์สัญชาติ

	 	 เมือ่เดอืนตลุาคม	2562	มรีายงานว่ารฐับาลสหรฐัอเมรกิาได้ประกาศระงบัสทิธพิเิศษภายใต้โครงการ	
Generalized	System	of	Preference	(GSP)	ส�าหรบัสนิค้าไทยบางรายการ	โดยจะมผีลอกี	6	เดอืนข้างหน้า	โดยอ้างว่า 
รัฐบาลไทยยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิแรงงานในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล	 และเมื่อวันที่	 27	 ตุลาคม	 2562	
กระทรวงแรงงานได้ชี้แจงว่า	 ไทยได้มีการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว	 เช่น	 การท�าให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างาน 
ในไทยเป็นแรงงานในระบบ	 การติดตั้ง	 GPS	 ติดตามเรือประมงอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตามตรวจสอบและ 
ควบคุมเรือ	 และอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ	ฉบับที่	87	และ	98	เป็นต้น309 

	 	 ส�าหรบัปัญหาของแรงงานต่างด้าว	3	สญัชาต	ิข้อมลูจากการศกึษาและส�ารวจแรงงานต่างด้าวกลุม่นี้ 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครของคณะท�างานมหาวิทยาลัยมหิดล	 ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที ่
คนอื่นไม่ได้ยิน	:	ประชากรกลุ่มเฉพาะ	ระบุว่าแรงงานต่างด้าวทั้ง	3	สัญชาติหลายคนไม่เข้าใจสิทธิการประกันสุขภาพ	
สิทธิประกันสังคมของตนเองและผู้ติดตาม	ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม	ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก	สุขภาวะของหญิง 
ตั้งครรภ์	และขาดโอกาสด้านการศึกษา	ในขณะเดียวกัน	ได้พบปัญหาในด้านการให้บริการว่า	บุคลากรด้านสาธารณสุข 

308 
จาก	หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๑๖ /๒๒๑๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒. เรื่องแนวทางการบริหาร 

จัดการการทำางานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓.	 สืบค้นจาก	 http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/ 
9933308232.pdf

309 
จาก	ด่วน !! กระทรวงพาณิชย์ แถลงกรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิ จีเอสพี ไทย,	 โดย	มติชนออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1727404
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒143

มภีาระงานมาก	การสร้างระบบอาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว	(อสต.)	และมปัีญหาทศันคตขิองเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อแรงงาน
ข้ามชาต	ิปัญหาหนึง่ของการบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีม่แีรงงานต่างด้าว	3	สญัชาต	ิคอื	การสือ่สารและความไม่เข้าใจ
กันและกันของคนในพืน้ที	่จึงมกีารอบรมผูน้�าการเปลีย่นแปลงแนวจติปัญญาศกึษา	โดยการเชญิบคุลากรสาธารณสขุ	
อาสาสมัครสาธารณสุข	 อสต.	 และชาวบ้านมาเรียนรู้ร่วมกัน	 เพื่อให้สามารถกลับไปด�าเนินการท�างานในพื้นที่ 
ด้วยความเข้าใจกนัและกนัมากขึน้	ซึง่หลงัการอบรมเจ้าหน้าท่ีและแรงงานข้ามชาตเิปิดใจฟังกนัและกันท�าให้เข้าใจกนั 
มากขึ้น310 

  2) แรงงานต่างด้าวในภาคประมง

	 	 	 ปี	2558	สหภาพยโุรปให้ใบเหลอืงประเทศไทยอนัเนือ่งจากปัญหาการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย 
ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 โดยให้เหตุผลว่าการประมงของไทยไม่มีศักยภาพในการจัดการประมง 
ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	 กฎหมายที่มีอยู่ไม่ตอบสนองต่อการจัดการประมง	 ไม่มีแผนการจัดการทรัพยากร
สัตว์น�้าและการประมง	ไม่มีระบบติดตามตรวจสอบและควบคุมเรือ	รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติที่ท�างานในภาคประมงจ�านวนมาก	

	 	 	 ในการจัดการกับปัญหาแรงงานภาคประมง	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานในงานประมง	พ.ศ.	2562	เมือ่วนัที	่22	พฤษภาคม	2562	มสีาระส�าคญัคอื	เพ่ือก�าหนดหน้าทีข่องเจ้าของเรอื 
และการปฏิบัติหน้าท่ีของแรงงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและ
ป้องกนัการบงัคบัใช้แรงงานในงานประมงทีมี่ความแตกต่างจากการท�างานของลกูจ้างทัว่ไป	เนือ่งจากมคีวามเสีย่งภยั 
ทางทะเลและมรีะยะเวลาการท�างานทีต่่อเนือ่งเป็นเวลานานอนัเป็นการส่งเสรมิและเพิม่ความสามารถในการประกอบ
กจิการประมงของประเทศ	ตลอดจนเพือ่เป็นการอนวัุตกิารให้เป็นไปตามอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
ฉบับที่	188	ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง	ค.ศ.	2007	ต่อมา	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2562	สหภาพยุโรป
ได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองในภาคประมงไทยเน่ืองจากเห็นว่าไทยได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการท�าประมง
ผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม311	 สอดคล้องกับการจัดระดับประเทศตามรายงานประจ�าปี 
ด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาที่ในปี	2561	ไทยได้รับเลื่อนสถานะจากกลุ่มที่	2	บัญชีรายชื่อที่ต้องจับตามอง 
(Tier	2	Watch	list)	ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่	2	(Tier	2)	เนื่องจากมีความก้าวหน้าบางประการในการแก้ไขปัญหา	และ
ในปี	2562	ไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม	2	เช่นเดียวกับปี	2561

  3) สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

	 	 	 เมือ่ปี	2561	กระทรวงแรงงานได้ยกร่างพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์	พ.ศ.	....	อนัเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	2518	ในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสหภาพแรงงาน
ที่ตามกฎหมายปัจจุบันก�าหนดว่าต้องเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและมีสัญชาติไทย	 สาระส�าคัญประการหน่ึง 
ในร่างกฎหมายคือ	 การให้แรงงานต่างด้าวสามารถตั้งสหภาพแรงงานได	้ อย่างไรก็ดี	 สภาองค์กรนายจ้างยังมีความ

310 
จาก	สขุภาพของแรงงานต่างด้าว เรือ่งที ่“เข้าไม่ถงึ”,	โดย	คมชดัลกึ,	2562.	สบืค้นจาก	https://www.komchadluek.net/ 

recommended/pr/231887
311 

จาก	 สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย,	 โดย	 ศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ,	 2562. 
สืบค้นจาก	http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/98154



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand 144

กังวลในประเด็นดังกล่าว	 และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ีในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ได้ตกไปภายหลัง
จากการยุติการท�าหน้าที่ของ	สนช.312 

 4.5.2 กลุ่มคนไร้รัฐ/ ไร้สัญชาติ

	 	 ประเทศไทยได้ด�าเนนิมาตรการด้านบรหิารและด้านกฎหมายอย่างต่อเนือ่งในการแก้ปัญหาบคุคลที่
ไม่มเีอกสารทะเบยีนราษฎรหรือสถานะทางกฎหมายเพือ่ลดภาวะไร้รฐัและช่วยให้บคุคลกลุม่ดงักล่าวได้รับการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ	การจดทะเบียนเกิดแก่เด็กทุกคนในประเทศไทย
เป็นมาตรการส�าคัญประการหนึง่ในการป้องกนัภาวะไร้รฐั	มีรายงานว่าตัง้แต่ปี	2551	-	2561	มีการรบัแจ้งเกดิให้แก่บตุร
ของคนต่างด้าวที่เกิดในไทยกว่า	500,000	คน313	นอกจากนี้	ในปี	2562	ได้มีการตราพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562	ซึ่งได้ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไร้รากเหง้า	 ไร้รัฐ	และไร้สัญชาติในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	 โดยเด็กไร้รากเหง้าสามารถแบ่งได้เป็น	 2	 กลุ่ม 
คือกลุ่มท่ีเคยอยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ท่ีเป็นหน่วยงานเอกชน	แต่หน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้บุคคลอื่น 
รับอุปการะไปแล้ว	 และกลุ่มคนเร่ร่อนหรือไร้รากเหง้าที่ไม่เคยอยู่ในอุปการะของหน่วยงานใดมาก่อน	 และต่อมา 
ได้ขอแจ้งการเกิดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร

	 	 พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	ได้แก้ไขเพิม่เตมิมาตรา	19/2	ของกฎหมาย
ทะเบียนราษฎรเดมิ	โดยให้เดก็ซึง่ถกูทอดทิง้และเด็กเร่ร่อนทีไ่ม่ปรากฏบพุการตีามมาตรา	19	และมาตรา	19/1	ทีไ่ด้มกีาร
แจ้งเกิดและได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารแสดงตนแล้ว	มีสิทธิขอสัญชาติไทยได้หากมีหลักฐานแสดงว่า 
ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	10	 ปีและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก�าหนด	 หากภายหลังพบหลักฐานว่า	 มีกรณีไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือขาดคุณสมบัติ	 ก็ให้ด�าเนินการยกเลิกการให้
สัญชาติ	 ทั้งน้ี	 การด�าเนินการดังกล่าวให้รวมถึงเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง	 เด็กเร่ร่อน	 และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีที่อยู่ในการ
อุปการะดูแลของบุคคลด้วย	

	 	 ในการแจ้งเกิดของเด็กถูกทอดท้ิงและเด็กเร่ร่อนท่ีไม่ปรากฏบุพการีในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
เอกชนพระราชบญัญตัทิะเบยีนราษฎร	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	ก�าหนดให้นายทะเบียนผู้รบัแจ้งการเกดิด�าเนินการพสิจูน์
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	และเพื่อรองรับการด�าเนินการ 
ดงักล่าว	กระทรวงมหาดไทยได้จดัประชมุเตรยีมความพร้อมการด�าเนนิโครงการอ�านวยความเป็นธรรม	คนืสทิธสิร้างโอกาส 
โดยการตรวจ	DNA	เพือ่พสิจูน์สถานะการเกดิ	และได้มหีนงัสอืสัง่การไปยงัส�านกัทะเบยีนต่าง	ๆ 	ให้รับค�าร้องขอสัญชาตไิทย 
ของกลุ่มคนไร้รากเหง้า	และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากรงานทะเบียน314	รวมทั้งจัดหลักสูตร 

312 
จาก	 สิทธิในการเข้าร่วมสหภาพ : ทางออกปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานข้ามชาติ - แรงงานนอกระบบ,	 โดย 

WORKPOINTNEWS,	2562.	สืบค้นจาก	https://workpointnews.com/2019/10/30/trade-union-human-trafficking/
313 

จาก	หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๐๘๖๗๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.

314 
จาก	หนังสือสำานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อชี้แนะให้

บคุลากรทางทะเบยีนทกุระดบัเรยีนรู ้ปรบัปรงุการปฏิบตังิาน ซกัซ้อมความเข้าใจในการปฏบัิตงิานตามหน้าทีแ่ละอำานาจ โดยไม่ต้อง
รอการสั่งการจากต้นสังกัดหรือสำานักทะเบียนกลาง เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒145

การฝึกอบรมเก่ียวกับการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจ�าตัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของส�านักทะเบียนอ�าเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดให้มีคลินิกกฎหมายสัญชาติทางเว็บไซต์และมีระบบ	 call	 center	 เพ่ือให้ข้อมูล 
การขอสัญชาติ	รับค�าร้อง	และตอบข้อซักถาม315  

 	 นอกจากการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเพือ่ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไร้รากเหง้าไร้รัฐข้างต้นแล้ว 
รฐับาลไทยยงัได้มีการให้สญัชาตแิก่กลุม่ชาตพัินธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยมาเป็นเวลานานและกลุม่คนไทยพลดัถิน่	
รวมถงึการให้สัญชาตแิก่บตุรของกลุม่ชาตพัินธุด์งักล่าว	และเดก็ทีเ่กดิในประเทศไทยโดยบดิามารดาเป็นคนต่างด้าว
ทีก่�าลงัศกึษาหรอืจบการศกึษาแล้ว	ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	ลงวนัที	่16	กมุภาพนัธ์	2560	เรือ่ง	การสัง่ให้ 
คนทีเ่กดิในราชอาณาจกัรและไม่ได้รบัสญัชาตไิทย	โดยมบีดิาและมารดาเป็นคนต่างด้าว	ได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป	
และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย316

 	 ข้อมลูจากส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต	ิ(UNHCR)	ระบวุ่า	ปัจจบุนัประเทศไทย
มีผู้ที่อาจเป็นบุคคลไร้สัญชาติหรือเสี่ยงต่อการไร้สัญชาติอีกกว่า	 475,847	 คน	 แต่รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยได้เข้าร่วมโครงการเพือ่ยตุคิวามไร้รฐัของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ	
(UNHCR)317	 และให้ค�ามั่นว่าภายในปี	 2567	 คนไร้สัญชาติจะหมดไป	 รวมทั้งได้ร่วมกับ	 UNHCR	 และมูลนิธิ
แอด็แวนตสิจดัตัง้ศนูย์บรกิารในพืน้ทีอ่�าเภอแม่ฟ้าหลวง	แม่จนัและแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูไ้ร้รฐั
ไร้สัญชาตไิด้เข้าถงึข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการขอสญัชาต	ิตลอดจนช่วยเหลอืเพือ่ยืน่ค�าร้องขอเอกสารรบัรองการเกดิและอืน่	ๆ 	
ทีเ่กีย่วข้องกับสถานะทางทะเบียนราษฎรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งผลของการด�าเนินการนั้นพบว่า	ในปี	2561	มีผู้ได้
รบัสญัชาตไิทยสูงถงึ	16,160	คน318	ขณะทีก่ารอนมุตัใิห้สญัชาตไิทยของกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทยในปี	2562	
ข้อมลูจากส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	เมือ่เดอืนเมษายน	2562	มกีารอนมุตัใิห้สญัชาตไิทยกับกลุม่
ชาติพันธุ์ไปแล้วทั้งสิ้น	3,465	คน	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2562	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างค�ามั่นที่ไทยจะ
ประกาศในการประชมุระดบัสงูว่าด้วยความไร้รฐัในวนัท่ี	7	ตลุาคม	2562	ท่ีส�านักงานใหญ่สหประชาชาต	ินครเจนีวา 
อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้บนพืน้ฐานของกฎหมายและระเบยีบทีม่อียู	่และให้ครอบคลมุกลุม่ทีต่กหล่นจากการแก้ไขปัญหาในอดตี319 

315 
จาก	หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๒๑๑.๔/๐๘๖๗๙ ลงวนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่งรายงาน

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.

316 
จาก	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดา

และมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย. (๒๕๖๐, ๑๖ กุมภาพันธ์).
317 

โครงการ	 #IBelong	 เป็นโครงการรณรงค์เพื่อยุติความไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติ	 ภายในปี	 พ.ศ.	2567	 ของส�านักงาน 
ข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาต	ิ(UNHCR)	ทีป่ระเทศไทยเป็น	1	ใน	65	ประเทศทีเ่ข้าร่วม	เริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2557

318 
จาก	“โครงการเพื่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย”	โดย	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ, 

2562,	จดหมายข่าว	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ,	2562	(ฉบับที่	3),	น.	5.
319 

จาก	มตคิณะรฐัมนตรเีรือ่ง ขอความเหน็ชอบต่อร่างคำามัน่ของไทยทีจ่ะประกาศในการประชมุระดบัสงูว่าด้วยความ 
ไร้รัฐ.(๒๕๖๒, ๑ ตุลาคม). สืบค้นจาก	http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99333445
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	 	 ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งของคนไร้รัฐ	คือ	การไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและไม่สามารถ
เข้าถงึบรกิารสาธารณะได้	อย่างไรก็ด	ีประเทศไทยมกีารด�าเนนิการเพือ่ให้เดก็ทกุคนในราชอาณาจกัรได้เข้าถงึการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน	โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่5	กรกฎาคม	2548	ให้เดก็ท่ีไม่มหีลกัฐานทางทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาติ
ไทยสามารถเข้าเรยีนโดยจ�ากัดระดับ	ประเภท	และพืน้ทีก่ารศกึษา	และให้จดัสรรงบประมาณอดุหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหวั 
ให้เทียบเท่ากับเด็กสัญชาติไทย	และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2548	ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นกัศกึษาเข้าเรยีนในสถานศึกษา	ก�าหนดแนวทางการขอหลกัฐานของผูส้มคัรเรยีนทีม่คีวามยดืหยุน่	อ�านวยความสะดวก
ด้านการเดนิทางแก่นกัเรยีนทีต้่องอยูใ่นพืน้ทีค่วบคมุ	และต้องออกหลกัฐานรบัรองผลการเรยีนให้เมือ่เรยีนจบ320	ข้อมลู
จากส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ระบวุ่า	ในปี	2561	และ	2562	มเีดก็นกัเรยีนทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบยีน
ราษฎรหรอืไม่มเีลข	13	หลกั	ซึง่ได้มกีารก�าหนดรหสั	G	ไว้ช่ัวคราว	74,511	คน	และ	72,498	คน	ตามล�าดบั	โดยรหสั	G 
จะติดตัวเด็กไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ท�าให้เด็กไร้สัญชาติหรือเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถเข้าเรียน
ในโรงเรียนทั่วไปได้เช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชาติไทย	 รวมถึงได้รับงบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล	-	
มัธยมศึกษาปีที่	 6	 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ปีที่	 3)	 ที่ประกอบไปด้วยค่าจัดการเรียนการสอน	 ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน	 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 เป็นงบอุดหนุนรายหัวเท่ากันกับ 
เด็กนักเรียนไทยทุกคน321 

	 	 ประเทศไทยเคยพจิารณาให้สัญชาตไิทยแก่เดก็ของชนกลุม่น้อยหรอืเดก็ท่ีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว
เป็นกรณีพิเศษ	 เช่น	 หม่อง	 ทองดี	 (เด็กไร้สัญชาติท่ีชนะการแข่งขันเครื่องบินกระดาษชิงแชมป์ประเทศไทยและได้ไป
แข่งขันท่ีญ่ีปุ่น)	อาโย	เมกากู	่(ชาวอาข่าทีไ่ด้ไปแข่งขนัหุ่นยนต์นานาชาติทีฮ่่องกง)322	ส่วนปี	2562	ได้มกีารพจิารณาให้
สญัชาตไิทยแก่นางสาวน�า้ผ้ึง	ปัญญา	(เดก็ชาวไทลือ้ซึง่เป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนั	Intel	International	Science	 
and	 Engineering	 Fair	 2019	 ที่สหรัฐอเมริกา)323	 และนางสาวยลฤดี	 ปิยะทัต	 (เด็กท่ีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว 
และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการ	Genius	Olympiad	ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)324

	 	 ส�าหรบัการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุ	ประเทศไทยได้มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	กล่าวคอืเมือ่วนัที่	
20	เมษายน	2558	คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบในหลกัการให้สทิธ	ิ(คนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุกบับคุคลทีมี่ปัญหา
สถานะและสิทธิเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	23	มีนาคม	2553	อีก	208,631	คน	ประกอบด้วยบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสทิธริวมทัง้บตุรทีก่ระทรวงมหาดไทยได้ข้ึนทะเบยีนโดยมีเลขประจ�าตวั	13	หลกัเรยีบร้อยแล้ว	ส�าหรบั 

320 
จาก	 คู่มือและแนวปฏิบัติสำาหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย, 

โดย	กระทรวงศกึษาธกิาร,	2559	.	สบืค้นจาก	https://www.moe.go.th/moe/upload/news20	/FileUpload/46630-3650.pdf
321 

จาก	เรียนฟรี ๑๕ ปี แต่กู้ กยศ. ไม่ได้ เปิดกฎหมาย “คนไทยไร้สัญชาติ”,	โดย	Workpoint	News,	2562.	สืบค้นจาก	 
https://workpointnews.com/2019/04/05/ในไทยคนไร้สัญชาติ/

322 
จาก	เรียนฟรี ๑๕ ปี แต่กู้ กยศ. ไม่ได้ เปิดกฎหมาย “คนไทยไร้สัญชาติ”.	งานเดิม.

323 
จาก	“น้องนำา้ผึง้” ได้สญัชาติไทยแล้ว,	โดย	Nation	TV,	สบืค้นจาก	https://www.msn.com/thth/news/national/ 

น้องน�้้าผึ้ง-ได้สัญชาติไทยแล้ว/ar-AABaY7b
324 

จาก	“น้องพลอย” อดตีคนไร้สญัชาตไิด้วซ่ีาเข้าสหรัฐฯ แข่งวทิย์ฯ ๑๗ ม.ิย. นี,้	โดย	ข่าวไทยพบีเีอส,	2562.	สบืค้นจาก	 
https://news.thaipbs.or.th/content/280422
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บุคคลกลุ่มอ่ืน	ๆ 	 ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน	 รวมถึงนักเรียนที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	 G 
ซ่ึงยงัไม่มคีวามชัดเจนถงึจ�านวนทีแ่ท้จริงและอาจมีความซ�า้ซ้อนของข้อมลู	ให้กระทรวงสาธารณสขุร่วมกบัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการข้ึนทะเบียนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อน 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป325	 มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงยังไม่ครอบคลุมนักเรียนท่ีมีเลขประจ�าตัว
ขึ้นต้นด้วยอักษร	G		

	 	 ตั้งแต่ปี	2558	-	เดือนมิถุนายน	2562	กระทรวงมหาดไทยสรุปตัวเลขรับรองการขึ้นทะเบียน
นกัเรยีนทีม่เีลขประจ�าตัวขึน้ต้นด้วยอักษร	G	จ�านวน	3,200	คน326	ในจ�านวนน้ีกระทรวงสาธารณสขุ	(กองเศรษฐกจิ
สขุภาพและหลักประกันสขุภาพ)	ได้ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ป้องกนัความซ�า้ซ้อนของสทิธิหลกัประกนัสขุภาพแล้ว	พบว่า
เป็นผู้มีสัญชาติไทย	808	คน	เป็นผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	765	คน	ที่เหลือ	1,627	คน	อยู่ระหว่างรอพิสูจน์สิทธ ิ
หลักประกันสุขภาพกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ327

325 
จาก	มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคล

ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ. 
โดย	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	 2562.	 สืบค้นจาก	 http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_
serl=99313432

326 
จาก	 เผย ๔ ปี มท. ขึ้นทะเบียน ‘เด็ก G’ เสร็จแค่ ๓.๒ พันคน,	 โดย	 กรุงเทพธุรกิจ,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/838093
327 

จาก	การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็และข้อมลูสถานการณ์สิทธมินษุยชนเพือ่ประกอบการจดัทำารายงานผลการประเมนิ 
สถานการณ์สทิธมินษุยชนของประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๒ เมือ่วนัที	่4	กนัยายน	2562	ณ	ส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ที่มา:	กรุงเทพธุรกิจ



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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 	 เมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2562	 คณะท�างานแก้ไขปัญหาความซ�้าซ้อนของนักเรียนท่ีไม่มีสถานะ 
ทางทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสัีญชาตไิทย	ได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ข้อมลูนกัเรยีนปีการศกึษา	2561	เพือ่เสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับบริการตามหลักประกันสุขภาพ	 โดยให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลก่อน328

	 	 ปัญหาท่ีพบคือ	กระทรวงมหาดไทยคาดว่าอาจใช้เวลา	7	ปี	ในการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
นกัเรยีนดงักล่าว	อย่างไรกต็าม	เมือ่วนัที	่30	กนัยายน	2562	กระทรวงมหาดไทยมหีนงัสือสัง่การให้หน่วยงานในสงักดั
ปรบัปรงุวธิดี�าเนนิการและประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธกิารเพือ่เร่งรดัให้เรว็ขึน้329	ซึง่จะส่งผลให้นกัเรยีนทีมี่ 
เลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	 G	 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการถือสัญชาติไทย	 แต่ยังไม่เคยมีรายการบุคคลบันทึกไว้
ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	หรือมีรายการบุคคลท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง	 จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
เพื่อสามารถด�าเนินการยื่นขอคืนสิทธิการรักษาพยาบาลและขอสัญชาติได้ในล�าดับต่อไป330 

 4.5.3 กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ ผู้ลี้ภัย 

	 	 ผูแ้สวงหาทีพ่กัพิง/	ผูล้ีภ้ยัในประเทศไทย	ได้แก่	กลุม่ผูห้นภียัการสูร้บจากสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 
ซึง่อาศยัในพืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราวบริเวณพรมแดนไทย	-	เมยีนมา	9	แห่งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบรุ	ีและราชบรุ ี
ข้อมูลจาก	 UNHCR	 ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยจ�านวน	 93,333	 คน	 ส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงและ 
กะเหรี่ยงแดง	 (กะยาห์)	 ซึ่งหนีภัยความขัดแย้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาฝั่งไทยต่อเน่ืองเป็นเวลานานกว่า 
30	ปี331	นอกจากนี้	ยังมีผู้แสวงหาที่พักพิงชาวโรฮีนจาและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประมาณ	5,000	คน332

	 	 ในส่วนของผู้หนีภัยการสู้รบจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	รัฐบาลไทย	รัฐบาลเมียนมา	และ	
UNHCR	ได้ร่วมกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยสมัครใจ	ตั้งแต่ปี	2559	ได้ก�าหนดให้มี 
คณะท�างานร่วมไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเป็นกลไกด�าเนินการในเรื่องน้ีโดยมีปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม333	 คณะท�างานฯ	 ได้เห็นชอบให้มีการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับ 
โดยสมคัรใจอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	ระหว่างปี	2559	-	2561	ได้ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับรวม	164	คนและในปี	2562	 

328 
จาก	การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็และข้อมลูสถานการณ์สิทธิมนษุยชนเพือ่ประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมนิ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๒.	งานเดิม.
329 

จาก	หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕๗๘๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำาตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G.

330 
จาก ยูเอ็นเอชซีอาร์ปลื้มไทยมุ่งมั่นลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติกับเด็ก,	 โดย	 กรุงเทพธุรกิจ,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850647
331 

จาก	 ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๒),	 โดย	 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ. 
สืบค้นจาก	https://www.unhcr.or.th/

332 
จาก	๑๑ องค์กรร้องทางการไทยรบัรองให้ ‘ระเบยีบผูล้ีภ้ยั’ ท่ีจะออกใหม่ สอดคล้องมาตรฐานสากล.	โดย	ประชาไท,	2562. 

สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/11/85127
333 

จาก	หนงัสอืกระทรวงการต่างประเทศ ที ่กต ๑๐๐๒/๓๓๑ ลงวนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ เรือ่ง การประชมุคณะทำางาน 
ร่วมไทย - เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา.
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ได้ด�าเนินการส่งกลับ	2	ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมรวม	875	คน	โดยในการส่งกลับในเดือนกุมภาพันธ ์
มีการเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับและจัดยานพาหนะไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารวมทั้งมีผู้แทนของ 
ทั้งสองประเทศและผู้แทน	UNHCR	ร่วมสังเกตการณ์ด้วย334	รวมผู้หนีภัยการสู้รบที่ส่งกลับไปเมียนมาแล้วทั้งสิ้น 
จ�านวน	1,039	คน335 

 	 ในกรณีของชาวโรฮีนจา	เหตกุารณ์ความรนุแรงในรัฐยะไข่	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาเมือ่ปี	
2559	ท�าให้มีชาวโรฮีนจาอพยพหนีความรุนแรงไปยังบังกลาเทศและประเทศอื่น	ๆ 	ในภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย 
การปฏิบัติต่อชาวโรฮีนจาเป็นไปตามกฎหมาย	2	 ฉบับคือ	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย	์ 
พ.ศ.	2551	กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	กรณีเป็นผู้หลบหนี
เข้าเมืองและไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 โดยกรณีหลังจะถูกควบคุมตัวในห้องกักของส�านักงานตรวจคน 
เข้าเมืองก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง	 แต่โดยที่สถานการณ์ในประเทศต้นทางยังไม่มีความปลอดภัย	 จึงไม่สามารถ 
ส่งกลับชาวโรฮีนจาได้	ท�าให้ชาวโรฮีนจาต้องอยู่ในห้องกักอย่างไม่มีก�าหนด	

  เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 2560	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีระบบคัดกรองที่สามารถ 
แยกระหว่างผูอ้พยพด้วยเหตผุลทางเศรษฐกจิออกจากผูล้ีภ้ยัจากการถูกประหตัประหาร	และก�าหนดแนวทางด�าเนินการ 
ต่อผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ได้ให้ข้อมลูความคืบหน้าการด�าเนนิการในเรือ่งนีว่้า	ได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายและ
ผู้ลี้ภัย	 โดยมีส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 และได้มีการจัดท�า 
ร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลบั
ประเทศอันเป็นภูมิล�าเนาได้	พ.ศ.	....336	เพื่อก�าหนดให้มีการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักร	
หากพบว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล�าเนาได้เนื่องจากมีเหตุควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับอันตรายจากการ 
ถูกประหัตประหาร	 ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองโดยมิให้มีการส่งบุคคลน้ันกลับไปยังประเทศอันเป็น
ภูมิล�าเนา	แต่ให้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นที่จะพ�านักต่อไปได้หรือให้อยู่ในประเทศ 
ได้เป็นกรณีพเิศษหรอืเป็นการชัว่คราวโดยให้บุคคลดงักล่าวได้รบัการดแูลตามสมควรในเรือ่งการศกึษา	(กรณเีป็นเดก็) 
และการสาธารณสุขตามกฎหมาย	 พันธกรณีระหว่างประเทศ	 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	 ต่อมาเมื่อวันที่ 
24	ธันวาคม	2562	คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวและได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2562	โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	180	วันหลังจากวันที่ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา

334 
จาก	ไทยและเมยีนมาร่วมมอืส่งผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา กลุม่ที ่๓ กลบัประเทศ โดยสมัครใจ เมือ่วนัที ่๒๐ - ๒๒  

กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ทีจ่งัหวดัตากและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน,	โดย	กระทรวงการต่างประเทศ,	2562.	สืบค้นจาก	http://mfa.go.th/ 
main/th/news3/6886/100238-ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา.html

335 
จาก ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา กลุ่มที่ ๔ กลับเมียนมาโดยสมัครใจ เมื่อวันที่ ๑ - ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอน,	โดย	กระทรวงการต่างประเทศ,	2562.	สืบค้นจาก	
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6887/105848-ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา.html

336 
จาก	หนังสือกองคดีอาญา สำานักงานกฎหมายและคดี สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๕/๒๖๖๔ 

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย.
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	 	 เมือ่วันที	่21	มกราคม	2562	ได้มกีารท�าบนัทกึความเข้าใจเรือ่ง	การก�าหนดมาตรการและแนวทาง
แทนการกกัตวัเดก็ไว้ในสถานกกัตวัคนต่างด้าวเพือ่รอการส่งกลบั337	ระหว่างส่วนราชการ	7	หน่วยงาน	ได้แก่	กระทรวงการ 
ต่างประเทศ	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 กระทรวงมหาดไทย	
กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงศึกษาธิการ	และกระทรวงแรงงาน	มีสาระส�าคัญคือจะไม่มีการกักตัวเด็กอพยพโยกย้าย
ถิน่ฐานทีอ่ายตุ�า่กว่า	18	ปีในสถานกกัตวัของส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง	โดยจะจดัให้เด็กอยูใ่นความดแูลของกระทรวง
การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ขององค์การพฒันาเอกชน	หรอืขององค์กรภาคประชาสงัคม	การด�าเนนิการ
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตามแนวทางของ	UNHCR	เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า	การคุมขังเด็กส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก	 ท�าให้เด็กตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการถูกกระท�ารุนแรง	 รวมทั้งเป็นการปฏิบัติ 
ที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา	 CRC	ที่ให้รัฐภาคีต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กในการกระท�าและการตัดสินใจใด	ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อเด็ก338 

  นอกจากการด�าเนนิการดงักล่าวข้างต้น	ประเทศไทยยงัได้มคีวามพยายามทีจ่ะแสวงหาความร่วมมอื
จากสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาในการแก้ปัญหาผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิชาวโรฮนีจา	โดยในปี	2562	ประเทศไทยในฐานะ
ประธานอาเซยีน	ได้จัดการหารอืระดบัภมูภิาคและการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	เช่น	การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน
อย่างไม่เป็นทางการ	(ASEAN	Foreign	Minister	Retreat)	เมื่อเดือนมกราคม	2562	ได้สนับสนุนให้มีการเพิ่มบทบาท 
ทีช่ดัเจนของอาเซียนให้มากขึน้ในการแก้ไขปัญหาในรฐัยะไข่339	และเม่ือวันท่ี	26	มีนาคม	2562	กระทรวงการต่างประเทศ
ได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างานขบัเคลือ่นการน�าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล้ีภ้ยัและข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ่การ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติไปปฏิบัติ	 เพื่อให้สอดรับกับพัฒนาการในการรับรองข้อตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย	 (Global	Compact	on	Refugees:	GCR)340	และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย 

337 
จาก	 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เร่ือง การกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว 

คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ,	 โดย	 กระทรวงการต่างประเทศ,	 2562.	 สืบค้นจาก	 http://www.mfa.go.th/main/th/ 
news3/6886/98779-พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-เรื่อง-การก�าหนดมาตรการแล.html

338 
From UNHCR’s position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration 

context,	 by	 United	 Nations	 High	 Commissioner	 for	 Refugees,	 2017.	 Retrieved	 from	 https://www.unhcr.org/ 
protection/detention/58a458eb4/unhcrs-position-regarding-detention-refugeemigrant-children-migration.html

339 
จาก	“ไทยกบัการเป็นประธานอาเซยีน: ความสำาเรจ็และความท้าทาย”	โดย	กองบรรณาธกิารจลุสารจบัตาอาเซยีน,	2562, 

ASEAN	Watch	จุลสาร	“จับตาอาเซียน”,	8(2),	น.	36.	ลิขสิทธิ์	2562	โดย	โครงการ	“จับตาอาเซียน”	(ASEAN	Watch).
340 

เป็นเอกสารทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยมตทิีป่ระชุมสมชัชาสหประชาชาตเิมือ่วนัที	่17	ธนัวาคม	2561	(ข้อมตท่ีิ	73/151)	
เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถรับมือกับการเคล่ือนย้ายของผู้ล้ีภัยจ�านวนมากและการดูแลผู้ล้ีภัยในสถานการณ์ท่ียืดเยื้อ 
โดยมเีป้าหมายหลกัในการด�าเนินการ	4	ประการคอื	การลดแรงกดดนัต่อประเทศท่ีรบัดแูลผู้ลีภ้ยั	การสนบัสนุนให้ผูล้ีภั้ยพ่ึงพาตนเองได้ 
การส่งเสริมการเข้าถึงการแก้ปัญหาในประเทศที่สาม	 และการสนับสนุนสภาพในประเทศต้นทางเพื่อให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับได้ 
อย่างปลอดภัย.	From	The	Global	Compact	on	Refugees,	by	UNHCR	:	The	UN	Refugee	Agency.	2018,	Retrieved	from 
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒151

ถิ่นฐานที่ปลอดภัย	เป็นระเบียบ	และปกติ	(Global	Compact	on	Migration:	GCM)341	ข้างต้นและโดยค�านึงว่า
เนื้อหาของ	GCR	และ	GCM	ครอบคลุมค�ามั่นของไทยในการประชุมระดับสุดยอดผู้น�าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดี
สหรัฐฯ	ที่ส�านักงานสหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2559	ด้วย342 

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

กสม.	ชื่นชมรัฐบาล	กระทรวงแรงงาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พยายามจัดระบบการท�างานของแรงงาน
ต่างด้าว	 3	 สัญชาติอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้แรงงานมีสถานะที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองสิทธิต่าง	ๆ 	 ตามกฎหมาย
แรงงาน	และเข้าถึงระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ	รวมถึงมีการจัดระบบดูแลผู้ติดตามแรงงานดังกล่าวด้วย 
นอกจากนี้	 ยังได้มีการตรากฎหมายเพ่ือคุ้มครองแรงงานในภาคประมง	 อย่างไรก็ดี	 ยังพบปัญหาในการปฏิบัติ 
บางประการในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมต่าง	ๆ 	รวมถึงการให้สิทธิแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติในเรื่อง
การรวมตัวและการเจรจาต่อรองตามมาตรฐานสากล	

ในด้านการแก้ไขปัญหาความไร้รฐั/	ไร้สญัชาต	ิรฐับาลได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะขจัดความไร้รฐัท้ังในเวทีระหว่าง
ประเทศและโดยการเข้าร่วมโครงการยตุคิวามไร้รฐัของ	UNHCR	และได้มกีารด�าเนนิการหลายประการ	ทัง้การปรบัปรงุ
แก้ไขกฎหมาย	 การซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ	 รวมท้ังแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก่คนไร้รัฐในการเข้าถึงกระบวนการขอสัญชาติ	 อาทิ	 โครงการตรวจ	DNA	 เพื่อพิสูจน์สถานะและการแก้ไขปัญหา

341 
เป็นเอกสารทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยท่ีประชุมระหว่างประเทศเมือ่วันที	่10	ธนัวาคม	2561	ทีเ่มืองมาราเกช	ประเทศ

โมร็อกโก	 และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกคร้ังโดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันท่ี	 19	 ธันวาคม	2561 
(ข้อมติที่	 73/195)	 เพื่อวางแนวทางในการจัดการกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบในทุกมิติ	 โดยค�านึงถึง
หลักอธิปไตยของรัฐ	 ความรับผิดชอบร่วมกัน	 การไม่เลือกปฏิบัติ	 และการค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงความเส่ียงและ 
ความท้าทายต่อบุคคลทั้งในประเทศต้นทาง	ทางผ่าน	และปลายทาง.	From	Global	compact	for	migration,	by	United	
Nations.	2018,	Retrieved	from	https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

342 
จาก	หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๐๐๒/๘๗๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรอง 

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 
และแนวทางดำาเนินการขั้นต่อไปในการนำาข้อตกลงไปปฏิบัต.ิ

ทีม่า:	ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ
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เด็กรหัส	 G	 ตลอดจนการให้คนไร้รัฐที่อยู่ระหว่างการขอสัญชาติได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ	 
อย่างไรก็ดี	ยังคงมีผู้ไร้รัฐที่รอการแก้ไขปัญหาอีกกว่า	400,000	คน	ส่วนในด้านการดูแลผู้ลี้ภัยมีความคืบหน้าที่ส�าคัญ	
ไดแ้ก่	การสง่ผู้หนภีัยการสูร้บเมยีนมากลับประเทศด้วยความร่วมมอืไทย	เมียนมา	และ	UNHCR	และการจดัท�าระเบียบ
ส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศอนัเป็น
ภูมิล�าเนาได้	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้ที่หนีภัยจากการถูกประหัตประหารจะไม่ถูกส่งกลับไปสู่ภัยอันตราย
และได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม	ส�าหรับการดูแลผู้แสวงหาพี่พักพิงในห้องกักนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
วางแนวทางการปฏิบัติทั้งในส่วนของระบบคัดกรองผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม	และการไม่กักเด็ก
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานไว้ในห้องกัก	ซึ่งยังต้องติดตามผลของการปฏิบัติต่อไป

โดยภาพรวม	 รัฐบาลมีความพยายามในการดูแลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิกลุ่มต่าง	ๆ 	 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	
อย่างไรก็ดี	ยังคงมีความท้าทายในบางประเด็น	ซึ่ง	กสม.	มีข้อเสนอแนะดังนี้	

1.	 รฐับาลและหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องควรมมีาตรการชีแ้จงท�าความเข้าใจเรือ่งสทิธใินสวสัดกิารสงัคมต่าง	ๆ 		
แก่แรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	สิทธิในการได้รับบริการสุขภาพ	รวมทั้งควรพิจารณาก�าหนดแนวทาง
ด�าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิของแรงงานตามอนุสัญญา	
ILO	ที่เกี่ยวข้อง	

2.	 รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไขความไร้รัฐ 
ให้หมดไปภายในปี	 2567	 ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้	 โดยในระหว่างด�าเนินการ	 ควรมีมาตรการเพื่อประกันว่า
บุคคลไร้รฐั/ไร้สัญชาตทิกุกลุม่	รวมถงึนกัเรยีนทีม่เีลขประจ�าตวัข้ึนต้นด้วยอกัษร	G	จะเข้าถึงบรกิารสาธารณสขุข้ันพืน้ฐาน 
เป็นอย่างน้อย	

3.	 รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามระเบียบส�านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็น
ภมูลิ�าเนาได้	พ.ศ.	2562	นอกจากนี	้ยงัควรมกีารคุม้ครองสทิธขิองเดก็ทีอ่พยพโยกย้ายถิน่ฐานโดยไม่กกัตวัเดก็เข้าเมอืง
ผิดกฎหมายไว้ในห้องกักของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองตาม	MOU	ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท�าไว้
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒155

เนื้อหาบทนี้เป็นการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องที่เป็นปัญหาส�าคัญ	 3	 เรื่อง	 ได้แก่	 สิทธิ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และการค้ามนุษย์ 
ซึ่งแต่ละเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิหลายประเภท	ทั้งสิทธิตามกติกา	 ICCPR	 และกติกา	 ICESCR	 นอกจากน้ี 
สทิธชิมุชนเป็นสทิธิทีไ่ด้รับการรบัรองในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	ซึง่มีความเช่ือมโยงกบัสทิธติามสนธสิญัญา
ระหว่างประเทศในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจ	การมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม	และการอยู่อาศัย 
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	 ส่วนในเรื่องการค้ามนุษย์น้ัน	 มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ	การด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าวมีความเก่ียวข้องกบัสทิธิมนุษยชน 
ในแง่พันธกรณีของรัฐท่ีจะต้องคุ้มครองบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยต้องมีการ
ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด	 และดูแลผู้เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก	 ให้ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยา 
ที่เหมาะสมตามกติกา	ICCPR	อนุสัญญา	CEDAW	และอนุสัญญา	CRC

5.1  สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาพรวม

สิทธิชมุชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นสทิธท่ีิได้รบัการรบัรองในมาตรา		43	
(2)	มาตรา	57	(2)	มาตรา	58	มาตรา	72	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และ 
มคีวามเก่ียวข้องกบัสิทธใินการมส่ีวนร่วมในการบริหารรัฐกจิซ่ึงได้รบัการรบัรองในข้อ	25	ของกตกิา	 ICCPR 
ตลอดจนสิทธิของบุคคลทีจ่ะมคุีณภาพชวิีตและสขุภาพท่ีดซีึง่ได้รบัการรบัรองในข้อ	 11	และ	12	ของกตกิา 
ICESCR	คณะกรรมการประจ�ากติกา	ICESCR	ได้มีความเห็นทั่วไปล�าดับที่	14	และ	15	อธิบายความหมาย
ของกตกิาทัง้สองข้อนีว่้า	ให้รวมถงึการเข้าถงึน�า้สะอาด	การป้องกนัและลดการก่อตวัของสสารทีเ่ป็นอนัตราย	
และสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบต่อสุขภาพของคนท้ังทางตรงและอ้อม343	 อีกท้ังคณะกรรมการน้ีได้ม ี
ข้อสังเกตต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ	 ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน	2558	 ว่ารัฐภาคีควรม ี
กฎ/ระเบียบควบคุมสิ่งแวดล้อมและประกันว่าจะบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อป้องกัน 
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	

กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
	 ปี	2561	ในประเด็นนีว่้า	รฐัควรพจิารณาทบทวนมาตรการตรวจสอบการประกอบกจิการโรงงานอตุสาหกรรม 

343 
From	Human Rights and International Environmental Law: Some Current Problem,	by	Alan	

Boyle,	page	11,	Retrieved	from	https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/
WorkingGroups/08-03-HumanRights.pdf
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หรือกิจการอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง	 ควรเร่งรัดแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่จากการประกอบกิจการและดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยา	 ควรมีมาตรการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย	

ในปี	 2562	 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน	ดังนี้	

 5.1.1 การจัดการที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตป่าไม้

	 	 รฐับาลซึง่มพีลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	เป็นนายกรฐัมนตร	ีได้ประกาศนโยบายในการบรหิารประเทศ	
หลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที	่24	มนีาคม	2562	ทีร่วมถงึนโยบายเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ	 ส่วนรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ	 โดยได้เน้นย�้า 
การปฏิบัติงาน	 นโยบายรัฐบาลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
การปรับปรุงระบบที่ดิน	 การบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ	 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง	 รวมถึงการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ	และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	

	 	 ในปี	 2562	 รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาท่ีดิน	 ประกอบด้วย 
(1)	พระราชบัญญตัคิณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต	ิพ.ศ.	2562	เพือ่บรูณาการการบรหิารจดัการทีด่นิทีอ่ยูภ่ายใต้
กฎหมายหลายฉบับและอยูใ่นความรบัผิดชอบของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ให้มคีวามเป็นเอกภาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	
โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน 
ของประเทศในภาพรวมรวมทัง้ได้มกีารแก้ไขประมวลกฎหมายทีด่นิเพือ่ปรบัเปลีย่นชือ่	องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเดิมให้เหมาะสมและไม่ซ�้าซ้อนกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่จะได้รับ 
การจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตดิังกล่าว344	(2)	พระราชบัญญตัิป่าชุมชน	พ.ศ.	2562345เพื่อรองรับสิทธขิองชมุชน 
ในการจดัการและใช้สอยประโยชน์จากป่าในรปูแบบของป่าชมุชน	โดยให้ชมุชนสามารถขอจดัตัง้ป่าชมุชนตามกฎหมาย
นี้ได้	 (3)	 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562346	 และ	 (4)	 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.	 2562347	 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท�าประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งแต่เดิมไม่สามารถ
ท�าได้	รวมทัง้ก�าหนดให้ชมุชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่นเขตอทุยานแห่งชาต	ิ(เกบ็หาของป่า) 

344 
จาก	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	 (ฉบับที่	14)	พ.ศ.	2562,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	136	 

ตอนที่	49	ก,	วันที่	14	เมษายน	2562.
345 

เพ่ือเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 จัดการ	 บ�ารุงรักษา	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลายทางชีวภาพ

346 
เพ่ือให้อุทยานเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน	 และเพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
347 

เพื่อจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการครอบครอง	 การค้า	 การน�าเข้า	 ส่งออก	 หรือน�าผ่านซึ่งสัตว์ป่า	 ซากสัตว์ป่า 
และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า	ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒157

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด	นอกจากนี้	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2561	 เมื่อวันที่	 16	 เมษายน	2561	รวมทั้งประกาศ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2562	

 	 การด�าเนนิการในระดบัปฏิบตั	ิกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้ก�าหนดแผนการ
ด�าเนินการส�ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.	 2562	 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	2562	 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 พ.ศ.	2507	 
เพือ่พจิารณาอนญุาตให้อยูอ่าศยั	โดยตามแผนยทุธศาสตร์กรมป่าไม้ปี	2559	-	2564	มเีป้าหมายการส�ารวจเพือ่รบัรอง
สิทธิท�ากินของราษฎรจ�านวน	157,000	ราย	(ยุทธศาสตร์ที่	2	แก้ปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและ 
เป็นธรรม)348	และตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	มาตรา	64	ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศยั	โดยให้กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	ส�ารวจแนวเขตทีด่นิท�ากนิ/ทีอ่ยูอ่าศยัให้เสรจ็ 
ภายใน	240	วนั	นบัแต่วนัทีก่ฎหมายบงัคบัใช้	ประกอบด้วย	1)	เขตตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่30	มถินุายน	2541 
(เข้าท�ากินตั้งแต่อดีตถึง	พ.ศ.	2545)	2)	เขตตามค�าสั่ง	คสช.	ที่	66/2557	(เข้าท�ากินตั้งแต่ปี	2545	-	2557)	
จดัท�าเป็นโครงการจดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนื	และออกเป็นพระราชกฤษฎกีาโดยมแีนวเขตชัดเจน	ภายในแนวเขต 
ดังกล่าวหากเป็นการใช้ประโยชน์	 “ตามปกติธุระ”	 ให้ถือว่าไม่มีโทษ	 ส่วนการเก็บของป่าหรือใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตขิองประชาชนหรอืชมุชน	สามารถท�าได้ภายใต้เงือ่นไขของมาตรา	65	ซึง่ทัง้	2	มาตราอยูใ่นส่วน
ของบทเฉพาะกาลซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	

	 	 ส�าหรับการจัดหาที่ดินให้ประชาชน	ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	(คทช.) 
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ	 พ.ศ.	2557	 เพื่อจัดสรรท่ีดินให้แก่ 
ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท�ากิน	โดย	คทช.	ได้ท�าการส�ารวจพื้นที่ต่าง	ๆ 	ทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	
พื้นที่ป่าชายเลนและที่ดินสาธารณประโยชน์	 ส�าหรับจัดสรรให้แก่ประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนคนจน 
หรือผู้ยากไร้ที่ไร้ที่ดินท�ากินและอีกส่วนหนึ่งมาจากการส�ารวจของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่ม ี
การบุกรุกหรือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าเป็นผู้สมควรได้รับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่	 คทช.
ก�าหนดหรอืไม่	ผลการด�าเนนิงานของ	คทช.	ตัง้แต่ปี	2558	-	2561	ได้มกีารจดัทีด่นิให้ประชาชนแล้ว	45,329	ราย 
เป็นพืน้ทีป่ระมาณ	321,481	ไร่	ใน	61	จังหวดั		ทัง้นี	้ภายหลงัจากทีม่กีารประกาศใช้พระราชบญัญตัคิณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาต	ิพ.ศ.	2562	คณะกรรมการชดุนีจ้ะท�าหน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารจัดตัง้คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	

	 	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีประชาชนอีกจ�านวนมากท่ีประสบปัญหาท่ีดินท�ากินและได้รับความเดือดร้อน
จากการถูกจับกุมและขับไล่ออกจากที่ดินเดิม

	 	 ต้ังแต่ก่อนปี	 2557	 อันเน่ืองมาจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและหรือเขตอุทยาน 
แห่งชาติทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยและท�ากินอยู่ก่อน	 และถูกด�าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ	และ/	หรือกฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่งชาติ	จนไม่สามารถเข้าท�าประโยชน์ในทีด่นิท่ีครอบครอง 

348 
จาก	แผนยทุธศาสตร์กรมป่าไม้ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔,	โดย	กรมป่าไม้,	น.	47,	2562.	สบืค้นจาก	http://forestinfo.

forest.go.th/Content/file/forest%20strategy%2059_64.pdf
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ดังกล่าวได้อย่างปกติสุข	 ต่อมารัฐบาลมีนโยบายด�าเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้
ตามค�าสั่ง	คสช.	ที่	64/2557	โดยมีเจตนามุ่งเอาผิดกับนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่า	แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้มีการจับกุม
ด�าเนินคดีกับชาวบ้านทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้	แม้ว่าต่อมา	คสช.	จะได้มคี�าสัง่ที	่66/2557	ก�าหนดว่าการด�าเนนิการใด	ๆ  
ในเรื่องดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้	ผู้ที่มีรายได้น้อย	และผู้ไร้ที่ดินท�ากินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
ก่อนค�าสั่งนี้มีผลบังคับใช้	 แต่ยังมีชาวบ้านหลายพื้นที่ถูกจับกุมด�าเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยาน 
แห่งชาตจิ�านวนมาก349	ทัง้นี	้กสม.	เคยได้รบัเร่ืองร้องเรยีนกรณปัีญหาการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิอทุยานแห่งชาติ 
และพื้นที่อนุรักษ์อื่น	ๆ 	ทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยและท�ากินมาก่อน	และได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
จดัการทีด่นิประเภทป่าสงวนและพืน้ทีอ่นรุกัษ์อืน่ไปยงัรฐับาลเมือ่ปี	2560	ซึง่รวมถงึการมีมาตรการพสิจูน์สทิธิในทีด่นิ
ก่อนการจับกุมขับไล่และฟ้องคดีต่อศาล350 

	 	 ในปี	2562	ได้มกีารยกเลกิค�าสัง่	คสช.	ทัง้สองฉบบัข้างต้น351	แต่กระบวนการด�าเนนิคดต่ีอชาวบ้าน 
ทีถ่กูจบักมุตามค�าสัง่ดงักล่าวยงัคงด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง	โดยมกีรณทีีศ่าลมคี�าพพิากษาแล้ว	เช่น	กรณชีาวบ้านซบัหวาย
ในเขตอทุยานแหง่ชาตไิทรทอง	จงัหวัดชัยภมูิ	14	รายทีถู่กด�าเนินคดีในข้อหาบกุรกุเขตอุทยานแห่งชาติมาตั้งแต่กลางปี	
2559	และศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาในปี	2561	ว่าชาวบ้านทั้ง	14	รายมีความผิด	มีโทษจ�าคุกตั้งแต่	4	-	17	เดือน	
รอลงอาญา	1	ราย	และให้ชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่	40,000	-	900,000	บาท	ต่อมาระหว่างวันที่	15	พฤษภาคม	-	 
3	กรกฎาคม	2562	ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาว่าชาวบ้านทั้ง	14	รายมีความผิด	มีโทษจ�าคุกตั้งแต่	4	เดือน	-	4	ปี	
รอลงอาญา	1	ราย	และให้ชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่	40,000	-	1,587,211	บาท	ทั้งนี้	แม้ว่าในปี	2560	จะได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดขึ้น	 โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 จ�าแนก
ลักษณะความเดือดร้อน	 รังวัดขอบเขตท่ีดินรายแปลง	 และมีมติเห็นชอบแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทีย่ัง่ยนืโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	และเสนอให้ชะลอการด�าเนนิคดกีต็าม352	ทัง้นี	้จากสถติคิดบีกุรกุป่าของกรมป่าไม้ 
ในปี	2561	มีการกระท�าความผิดฐานบุกรุก	1,829	คดี353

349 
จาก	 ‘คนจนกับคดีบุกรุกป่า’ ภาพสะท้อนความเหลื่อมลำ้าของสังคมไทย,	 โดย	 ไทยโพสต์,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.thaipost.net/main/detail/52931
350 

จาก	รายงานข้อเสนอแนะที ่๑/๒๕๖๐ เรือ่ง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย
เพ่ือแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
จากมาตรการทวงคืนผืนป่าตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗,	โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.	 สืบค้นจาก	 http://www.nhrc.or.th/getattachment/e5a33fb4-40c1-4901-b4ac-867f1a6e272/ 
ข้อเสนอแนะฯ-ที่-1-2560-เรื่อง-ข้อเสนอแนะมาตรการหรื.aspx

351 
ตามค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่9/2562	ลงวนัที	่9	กรกฎาคม	2562	เรือ่ง	การยกเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	บางฉบับที่หมดความจ�าเป็น
352 

จาก	 เกิดอะไรข้ึนกับ ๑๔ ชาวบ้าน คดีทวงคืนผืนป่าบ้านซับหวาย จ.ชัยภูมิ,	 โดย	 ประชาไท,	 2562.	 สืบค้นจาก 
https://prachatai.com/journal/2019/07/83450

353 
จาก	สถิติคดีการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑,	โดย	กรมป่าไม้,	2562.	 

สืบค้นจาก	http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=10364
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒159

	 	 องค์กรภาคประชาสังคมแห่งหนึ่งแสดงความเห็นว่า	 รัฐบาลควรยกเลิกนโยบายทวงคืนผืนป่า 
และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 การบุกรุกที่ดินของรัฐ	 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างยัง่ยนืเพราะการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวส่งผลให้มกีารละเมดิ	คกุคามชีวิต	ทรพัย์สนิ	และส่งผลกระทบกบั 
ชุมชน	ที่อยู่อาศัยและท�ากินในที่ดินป่าไม้ทั่วประเทศ	นอกจากนี้	นโยบาย	มติ	และระเบียบของ	คทช.	ที่บังคับใช้กับ
ชุมชนที่มีรูปแบบการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่354	 เน่ืองจากโฉนดชุมชน 
ตามแนวทางของ	คทช.	ก�าหนดโดยหน่วยงานเจ้าของพืน้ทีโ่ดยรบัความเหน็ชอบจาก	คทช.355	แต่ภาคประชาชนเหน็ว่า 
โฉนดชุมชนเป็นสิทธิของชุมชนที่ภาคประชาชนต้องก�าหนด356

	 	 เมือ่วนัที	่22	กรกฎาคม	2562	ขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม	(ขปส.)	หรอืกลุม่พมีฟู	ได้ยืน่ 
เรื่องร้องเรียนและประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อหารือแนวทาง
แก้ไขปัญหาป่าไม้และทีด่นิของ	ขปส.	ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหน้าทีอ่�านาจของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ	และได้ 
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาป่าไม้และท่ีดินของประชาชนรวม	11	 ข้อ	 รวมถึงให้ยุตินโยบายทวงคืนผืนป่าที่สร้าง 
ผลกระทบต่อคนจนและเกษตรกรรายย่อย	 พร้อมทั้งให้หาแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐท่ีผ่านมา	 เช่น	 การให้ผู้ได้รับผลกระทบจากค�าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
ให้สามารถมีที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้เพียงพอต่อการยังชีพได้	 และให้หามาตรการในการจ�าหน่ายคดีท่ีอยู ่
ในระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม	เป็นต้น	การผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน	 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว	 การเร่งแก้ไขปัญหา 
ป่าไม้ทีดิ่นทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	จ�านวน	73	กรณ	ีการให้มนีโยบายพฒันาพืน้ทีต้่นแบบ
ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ท�ากินที่อยู่อาศัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	และการจัดให้มีกลไกการ
ประสานงานเพือ่ตดิตามความคบืหน้าและแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ	กบั	ขปส.357 

	 	 เมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2562	รฐับาลได้แต่งตัง้คณะกรรมการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชน 
เพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม	โดยมรีองนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	และรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรเีป็นรองประธาน 
คณะกรรมการฯ	 ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	 25	 ตุลาคม	 2562	 และได้ตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างาน 
เพือ่ขบัเคลือ่นข้อเสนอนโยบาย	9	ด้าน	และมอบหมายหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในแต่ละประเดน็ปัญหาด�าเนนิการต่อไป358

354 
จาก	สรปุสถานการณ์ปัญหาป่าไม้ - ทีด่นิ และข้อเสนอต่อรฐับาลใหม่,		โดย	กลุ่มจบัตาปัญหาทีด่นิ	(Land	Watch	Thai),	 

2562.	สืบค้นจาก	http://landwatchthai.org/2931
355 

จาก	กระบวนการจดัท่ีดนิทำากินให้ชุมชนตามนโยบายรฐับาล,		โดย	กรมทีด่นิ,	2562.	สบืค้นจาก	https://www.dol.go.th/ 
publicland/DocLib3/workbook/ktt%20(small).pdf

356 
จาก	เสวนา “โฉนดชุมชน” ยำ้าเป็น “สิทธิชุมชน” ภาคประชาชนต้องกำาหนด,	โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2011/03/33400
357 

จาก	ทส. รับเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.), 
โดย	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21699

358 
จาก	พีมูฟ จี้รัฐบาล แก้ปัญหาเหลื่อมลำ้า หลังไทยติดอันดับมากสุดในโลก ขู่ยกระดับชุมนุมใหญ่,	 โดย	 ข่าวสด, 

2562.	สืบค้นจาก	https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3221190
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 5.1.2 สิทธิชุมชนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

	 	 ในปี	 2561	 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 2561 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบ	 โดยเฉพาะการส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 ทันสมัย	 สร้างนวัตกรรม	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก	หรอืออีซี	ี(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)	เป็นส่วนหน่ึงของเขตพฒันาน้ี	และเป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต้ 
ไทยแลนด์	4.0	ประกอบด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ	
Eastern	Seaboard	โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพืน้ทีใ่นเขต	3	จงัหวดัคอื	ชลบรุ	ีระยอง	และฉะเชงิเทรา	ให้เป็น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	การด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้ด�าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
เรียกว่า	คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	มีอ�านาจและหน้าที่อนุมัติ	อนุญาตซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ	

	 	 อย่างไรก็ดี	 มีประชาชนในพ้ืนที่บางกลุ่มและนักวิชาการที่คัดค้านการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
โดยเฉพาะเรือ่งการประกาศใช้ผงัเมอืงในเขตพฒันาพเิศษฯ	โดยเมือ่วนัที	่14	กรกฎาคม	2562	มรีายงานว่า	กลุม่ศกึษา
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC	Watch)	ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยุติการด�าเนินการเพื่อประกาศใช้ผังเมืองตามแผนพัฒนาอีอีซี	 เนื่องจากมีการยกเลิก
ผังเมืองเดิมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และมีการเปลี่ยนพื้นท่ีเกษตรกรรม	 (สีเขียว)	 เป็นพื้นที่
อุตสาหกรรม	(สีม่วง)	กลุ่ม	EEC	Watch	เห็นว่าการด�าเนินการเรื่องดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการจัดท�าผังเมืองที่ต้อง
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภาคตะวนัออก	ขาดกระบวนการมส่ีวนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างเพยีงพอและครบถ้วน 
เป็นการท�าลายหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	 และเป็นผังเมืองที่เอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่ม	
มีการขับไล่ประชาชนออกจากที่ดิน	ท�าลายระบบนิเวศเฉพาะ	แหล่งความมั่นคงทางอาหารที่ส�าคัญของภาคตะวันออก 
และทัง้ประเทศ	ท�าลายวถิชีวีติ	เศรษฐกจิของชมุชน	และสร้างผลกระทบกับประชาชนจ�านวนมากในพืน้ท่ี359	นอกจากนี้ 
เครือข่ายเพื่อนตะวันออก	ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชนในจังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	มีความกังวลในประเด็น 
เดียวกันและได้ยื่นหนังสือคัดค้านเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ 
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2562360

	 	 กรณีดังกล่าว	 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ชีแ้จงว่าได้มหีนังสอืตอบเครอืข่ายเพือ่นตะวนัออก	โดยระบวุ่า	การจัดท�าผงัเมืองได้มกีารลงไปรบัฟังความคดิเหน็	25	ครัง้
และยนืยนัว่าไม่มคีนถกูขบัไล่	ส่วนการเปลีย่นผงัเมอืงจากพืน้ท่ีสเีขียวชนบทเกษตรกรรมไปเป็นสม่ีวงรองรบัอุตสาหกรรม
ซึ่งจะเป็นการท�าลายวิถีชีวิตเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างผลกระทบกับประชาชนจ�านวนมากนั้น	เลขาธิการฯ	กล่าวว่า	
พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีช่มุชนชนบททีค่วรได้รบัการยกระดบัเป็นชุมชนเมือง	เป็นพืน้ท่ีเกษตรท่ีได้ใช้ประโยชน์มากข้ึน361 

359 
จาก	กลุ่ม EEC Watch ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลหยุดผังเมืองอีอีซ,ี	โดย	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.prachachat.net/economy/news-349637
360 

จาก	ชาวบ้านภาคตะวันออกร้อง EEC ซ้อนทับที่อยู่อาศัย - ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น,	โดย	เวิร์คพอยท์นิวส์,	2562. 
สืบค้นจาก	https://workpointnews.com/2019/07/23/eec-effected/

361 
จาก	“คณิศ” ตอบทุกคำาถาม “อนาคตใหม่ - ม็อบผังเมือง” ปมค้าน EEC,	โดย	ฐานเศรษฐกิจ,	2562.	สืบค้นจาก 

https://www.thansettakij.com/content/406577
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒161

	 	 ในขณะเดียวกัน	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	2562	 มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านจากต�าบลเขาดินและ
ต�าบลพานทองเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี	 สนับสนุนให้รัฐบาลเร่งประกาศการเปลี่ยนผังเมืองโดยเร็ว	
เนื่องจากจะช่วยพัฒนาพื้นที่ต�าบลเขาดิน	 อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทราให้เกิดความเจริญ	 การเปลี่ยนแปลง
ผังเมืองให้เป็นพ้ืนที่ท่ีสามารถลงทุนท�าธุรกิจด้านอื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรมจะท�าให้เกิดการสร้างงานและ 
รายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นมากกว่าการท�าเกษตรกรรมซึ่งประสบปัญหาน�้าทะเลรุกล�้าเข้าพื้นที่เกษตรกรรม	ท�าให้
ผลผลิตไม่แน่นอนและรายได้ไม่คงที่362

 5.1.3 ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานโรงงาน/ กิจการขนาดเล็ก

	 	 รฐับาลได้ออกพระราชบัญญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2562	เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัโิรงงาน	
พ.ศ.	2535	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้การควบคมุการประกอบกจิการโรงงานเป็นไปเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น	เกดิความรวดเรว็	
ประหยัด	และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก	

	 	 ภาคประชาชนบางกลุม่ได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายฉบบันีว่้าอาจสร้างปัญหาด้านธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมได้	 กล่าวคือ	 การให้เอกชนที่ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก	 ไม่ต้องขออนุญาตต่ออายุใบประกอบ
กจิการโรงงานจากเดมิทีต้่องต่ออายใุหม่ทกุ	5	ปี	เป็นผลให้โรงงานไม่ต�า่กว่า	60,000	แห่ง	สามารถประกอบกจิการ 
ต่อไปได้โดยไม่ต้องมกีารตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกจิการ	แม้ว่ากฎหมายจะบญัญตัใิห้มกีารตรวจสอบโรงงาน
โดยผู้ตรวจสอบเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองก็ตาม	 แต่ประชาชนยังขาดความม่ันใจว่าหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจะมีมาตรการก�ากับผู้ตรวจสอบเอกชนให้ท�าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่มีการท�ารายงานตรวจสอบ
โรงงานที่เป็นเท็จอย่างไร		

	 	 นอกจากนี	้การเปลีย่นนยิามค�าว่า	“โรงงาน”	เป็นอาคาร	สถานที	่หรอืยานพาหนะทีใ่ช้เคร่ืองจกัร 
มีก�าลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือก�าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าข้ึนไป	 หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไป 
ท�าให้โรงงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดต�่ากว่า	50	แรงม้า	หรือใช้คนน้อยกว่า	50	คนลงมา	ไม่อยู่ในก�ากับของกฎหมาย
โรงงาน	 และอาจท�าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายนิยาม	 “โรงงาน”	 ในกฎหมายฉบับนี้สามารถ 
เปิดกิจการในอาคารหรือสถานที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน	ทั้งนี้	มีการศึกษาวิจัยกระบวนการ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่	 15	 จังหวัดในภาคกลาง	 ภาคตะวันออก	 และภาคตะวันตกของไทย
ระหว่างปี	 2556	 จนถึงปัจจุบัน	พบว่าโรงงานที่มีขนาดเล็กกว่า	 50	 แรงม้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานหล่อหลอมโลหะ	
โรงงานรีไซเคิล	โรงงานคัดแยกขยะ	โรงงานฝังกลบขยะฯลฯ	ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนได้ง่ายหากไม่มีมาตรฐานการด�าเนินกิจการที่ได้มาตรฐานและไม่มีการก�ากับดูแล
จากหน่วยงานภาครฐัทีด่พีอ	หากโรงงานทีไ่ม่ต้องขออนญุาตเหล่านีเ้ข้าไปตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม	เช่น	ตัง้อยูใ่กล้
ชุมชน	แหล่งน�้า	 โรงเรียน	 โรงพยาบาล	หรือบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	ก็อาจก่อให้
เกดิปัญหาได้หลายประการ	ทัง้การสร้างความเดอืดร้อนร�าคาญจากเสยีงเครือ่งจกัรและกลิน่เหมน็	การปล่อยน�า้เสยี 
ปนเปื้อนนอกโรงงาน	 การรั่วไหลของกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายจากโรงงานสู่แหล่งน�้า	 หรือการสร้างฝุ่นควัน 

362 
จาก	ชาวเขาดนิบกุยืน่หนงัสอืถงึนายกฯ จีป้ระกาศเปลีย่นผงัเมอืง EEC โดยเรว็,	โดย	แนวหน้า,	2562.	สบืค้นจาก 

https://www.naewna.com/politic/436947



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand 162

ตั้งแต่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	ไปจนถึงฝุ่นที่มีขนาดใหญ่แบบ	PM	10	หากจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข

มาบงัคบัใช้เพือ่ลดปัญหาจากโรงงาน	เช่น	การสัง่ปิดโรงงานและให้ย้ายโรงงานนีไ้ปอยูท่ีอ่ืน่ทีป่ลอดภยักับชมุชนมากกว่า	

ก็อาจท�าได้ล�าบาก	เพราะโรงงานเหล่านี้ไม่ใช่โรงงานตามนิยามกฎหมายโรงงานในกฎหมายฉบับใหม่	จึงอาจไม่เชื่อมโยง

กับกฎหมายผังเมืองและไม่มีการก�าหนดพื้นที่ส�าหรับตั้งโรงงานลักษณะนี้เป็นการเฉพาะ363 

	 	 ภาคประชาสังคมได้มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	 2562	 และ 

มข้ีอเสนอ	เช่น	ควรมกีารทบทวนให้โรงงานต้องขออนุญาตประกอบกจิการ	ควรมีการให้ข้อมูลกบัประชาชนก่อนจัดรบัฟัง 

ความคดิเหน็ในพืน้ท่ีทีต่ัง้โรงงานและพ้ืนทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบก่อนการอนญุาตเพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

และเพิ่มระบบการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมโดยการตั้งคณะท�างานระดับพื้นที่ประกอบด้วยประชาชนและ 

นักวิชาการที่เป็นอิสระจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	เป็นต้น364

 5.1.4 การจัดการขยะกับผลกระทบต่อชุมชน  

	 	 สถานการณ์ขยะพลาสตกิในประเทศไทยแบ่งตามแหล่งทีม่าได้เป็น		2	ส่วน	คอื	ขยะทีเ่กดิขึน้ภายใน

ประเทศ	และขยะทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ	ข้อมลูจากการศกึษาขององค์กรพฒันาเอกชนแห่งหน่ึง	ซึง่ได้จัดท�าสถิติการน�า

เข้าขยะพลาสติกและขยะอเิลก็ทรอนกิส์จากต่างประเทศในช่วง	5	ปีทีผ่่านมา	(ปี	2557	-	2561)	เบือ้งต้นพบว่า	มปีระเทศ 

ที่ส่งขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามายังประเทศไทยทั้งหมด	81	ประเทศ	โดยในช่วงปี	2559	มีนักลงทุนจีน 

ย้ายฐานการประกอบธรุกจิเข้ามาในประเทศไทย	มกีารต้ังโรงงานรไีซเคลิหรอืโรงงานก�าจดัขยะพลาสตกิ	ขยะอิเลก็ทรอนิกส์	

รวมถึงของเสียอ่ืน	ๆ 	 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	 โดยจังหวัดที่มีการตั้งโรงงานเหล่าน้ีมาก	 คือ	 สมุทรสาคร	 สมุทรปราการ	

ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	เพชรบุรี	และราชบุรี	ปัจจัยหลักที่ท�าให้ต่างประเทศส่งขยะพลาสติก	ขยะอิเล็กทรอนิกส์	ของเสีย

มายงัประเทศไทย	รวมถงึมกีารต้ังโรงงานขยะเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็	ส่วนหนึง่เกดิจากนโยบายของรฐับาลไทยทีส่่งเสรมิ 

อุตสาหกรรมรีไซเคิลของเสียอันตราย	 รายงานการศึกษาดังกล่าวยังระบุว่า	 จ�านวนการน�าเข้าขยะพลาสติกและ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์มายังประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี	 2557	 และส่งผลกระทบ 

อย่างร้ายแรงต่อชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เข้าถึงได้ง่ายจากท่าเรือน�้าลึก365 

	 	 ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว	 กรมควบคุมมลพิษได้จัดท�าโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก

ส�าหรับประเทศไทย	พ.ศ.	2561	-	2573	โดยในปี	2562	ก�าหนดให้เลิกใช้พลาสติกจ�านวน	3	ชนิด	ได้แก่	พลาสติก 

หุ้มฝาขวดน�้าดื่ม	(Cap	seal)	ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารออกโซ่	(Oxo)	และไมโครบีด	(micro	bead)	และมีเป้าหมาย 
ในการลดการใช้พลาสติกบางประเภท	 ได้แก่	 ถุงพลาสติกขนาดความหนาน้อยกว่า	 36	 ไมครอน	 กล่องโฟมบรรจุ

363 
จาก	วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจาก “พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒”,	โดย	สมนึก	จงมีวศิน	ที่ปรึกษา 

ฝ่ายวิชาการ	EEC	WATCH,	2562.	สืบค้นจาก	https://ilaw.or.th/node/5359
364 

จาก	ชมุชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากมลพษิพลาสตกิและขยะอเิลก็ทรอนกิส์ เรยีกร้องผู้นำาอาเซียนปกป้องภูมภิาคจากการ 
เป็นถังขยะโลก,	 โดย	 กรีนพีซ	 ประเทศไทย,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.greenpeace.org/thailand/press/7041/ 
communities-on-the-frontline-of-global-wastecrisis-demand-asean-member-states-ban-foreign-plastic-trash-and-
e-waste-imports/

365 
From	Trading Away Health and the Environment: The Toxic Business of Waste Imports into Thailand,	

by	Co-Authors:	Tanya	Lee	Roberts-Davis	&	Pencho	m	Saetang,	2019.	Retrieved	from	http://www.earththailand.org/ 
en/document/76
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒163

อาหาร	 หลอดพลาสติกและแก้วพลาสติกแบบบาง	 (ใช้ครั้งเดียว)	 ลงร้อยละ	25	 รวมท้ังให้มีการน�าขยะพลาสติก 
เป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ	25366

	 	 ขณะเดยีวกนั	ในปี	2562	มรีายงานว่าประชาชนหลายพืน้ท่ีมีความกงัวลต่อโครงการจัดการขยะ
ในชมุชนของตน	ทัง้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ	โรงคดัแยกขยะ	และโครงการก่อสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะ	ส่วนใหญ่ 
เป็นห่วงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนในเรื่องกลิ่น	ฝุ่น	มลพิษทางอากาศ	น�้าเสีย	สุขอนามัย	เช่น	เสนางคนิคม
การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่ต�าบลทับปริก	 อ�าเภอเมืองกระบี่	 จังหวัดกระบี่367	 ที่ต�าบลเสนางคนิคม 
อ�าเภอเสนางคนคิม	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ368	ต�าบลโพนสว่าง	อ�าเภอเมอืงหนองคาย	จงัหวดัหนองคาย369	และทีต่�าบล 
บ้านกร่าง	อ�าเภอเมอืงพษิณุโลก	จังหวัดพษิณุโลก370	เป็นต้น	อย่างไรกด็	ีมีกรณตีวัอย่างท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถจัดการปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	กรณีของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่เคยสร้างบ่อฝังกลบขยะแต่ถูก
คัดค้านและประท้วงจากสมาชิกชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตลอดโครงการ	 จึงมีการทบทวนการด�าเนินการและ 
ใช้แผนการก�าจัดขยะแบบครบวงจรโดยใช้หลักสาม	“R”	คือ	ใช้น้อย	(reduce)	ใช้ซ�้า	(reuse)	และน�ากลับมาใช้ใหม่	
(recycle)371 

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ 

รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ปัญหาที่ดินท�ากินของประชาชนโดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เป็นกลไกส�าคัญในการส�ารวจที่ดินของรัฐเพื่อน�ามาจัดสรรให้ผู้ยากไร้	 และในปี	 2562	 ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
เก่ียวกับป่าชุมชน	 อุทยานแห่งชาติ	 และการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าท่ีมีบทบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และในขณะเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีดังกล่าวได้ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	
อย่างไรก็ดี	 การด�าเนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าตามค�าสั่ง	 คสช.	 ที่	 64/2557 
ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ได้เข้าไปอยู่อาศัยและท�ากินในพื้นที่ป่าจ�านวนมาก	 แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกค�าสั่ง 
ดังกล่าวในปี	 2562	 แล้ว	 แต่การด�าเนินคดีต่อประชาชนท่ีถูกจับกุมยังคงด�าเนินไปตามกระบวนการ	 จึงมีองค์กร 
ภาคประชาสงัคมและกลุ่มประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนรวมตวักนัเรยีกร้องให้มีการยตุกิารด�าเนินนโยบายดงักล่าว
และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ได้อยู่อาศัยในที่ดินเดิมไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

366 
จาก	 ร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓,	 โดย	 กรมควบคุมมลพิษ,	 2562.	 สืบค้นจาก 

http://www.pcd.go.th/Info_serv/File/Plastic%20Roadmap.pdf
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จาก	ทม. กระบี่เซ็นสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าขยะร่วมลงทุนเอกชนกว่าพันล้าน ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้าน,	
โดย	ผู้จัดการออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก	https://mgronline.com/south/detail/9620000039209

368 
จาก	ชาวอำาเภอเสนางคนิคม อำานาจเจริญกังวลผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ,	โดย	เดอะ	อีสานเรคคอร์ด,	2562. 
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369 

จาก	ชาวบ้าน ต.โพนสว่าง จ.หนองคาย แฉองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแอบยืน่ข้อเสนอรบัประโยชน์จากเอกชนหนนุ
โรงงานไฟฟ้าขยะโดยปราศจากความเห็นชอบของประชาชนในพืน้ที,่	โดย	สยามรฐั,	2562.	สืบค้นจาก	https://siamrath.co.th/ 
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370 
จาก	 ชาวพิษณุโลก บุกศาลากลางจังหวัด ค้านโรงไฟฟ้าขยะ,	 โดย	 กรุงเทพธุรกิจ,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/853921
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จาก	 ทุ่งสง : มหัศจรรย์ เมืองแห่งการจัดการขยะ,	 โดย	 ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง,	 2562.	 สืบค้นจาก 
http://www.furd.in.th/cities/articles/view/6rO9Q1MEQjZd/
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ส่วนการด�าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการประกาศใช้กฎหมายโรงงาน 
ฉบับใหม่	 เป็นความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยมุ่งหวังให้เกิดการลงทุน	 ตลอดจน 
การสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน	 ส่วนปัญหาขยะเป็นผลเชิงลบท่ีเกิดจากการพัฒนาซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาต่อสิง่แวดล้อม	อย่างไรกด็	ีการด�าเนนิการดงักล่าวต้องค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อประชาชนด้วย 
การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง	ๆ 	จะช่วยให้รัฐบาลได้รับทราบว่าประชาชน	
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินนโยบายในเรื่องน้ัน	ๆ 	 จะได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง	 และช่วยให ้
การก�าหนดแนวทางด�าเนินการของรัฐบาลมีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น	หากข้อห่วงกังวลของประชาชนเป็นประเด็นที่
รฐับาลได้ค�านึงถงึและมมีาตรการรองรบัแล้ว	กค็วรมกีารชีแ้จงท�าความเข้าใจเพือ่ให้ประชาชนเกดิความมัน่ใจ	ซึง่จะช่วย
ให้รัฐบาลสามารถด�าเนินการตามนโยบายได้อย่างราบรื่นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน	

ทั้งนี้	ในประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กสม.	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

1.	 รัฐบาลควรก�าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในระดับพื้นที่ในการจัดการที่ดินที่มีประชาชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมทั้งทบทวนการ 
ฟ้องร้องด�าเนนิคดต่ีอประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัและท�ากนิอยูใ่นทีด่นิของรฐั	โดยให้การด�าเนนิการดงักล่าวเป็นขัน้ตอนสดุท้าย	
ส�าหรบัประชาชนทีต้่องออกจากทีดิ่นเดมิและไม่มีทีอ่ยูอ่าศยัและทีดิ่นท�ากนิ	รฐับาลควรจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัและทีด่นิท�ากนิ
ที่เหมาะสมให้เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไปได้

2.	 รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการช้ีแจงท�าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ 
การด�าเนินโครงการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นการสร้างความม่ันใจว่ารัฐบาลได้มีการพิจารณาผลกระทบต่าง	ๆ  
อย่างรอบคอบและมีมาตรการดูแลประชาชนหากได้รับผลกระทบ	ทั้งนี้	ในส่วนของโครงการอีอีซี	รัฐบาลควรพิจารณา
ทบทวนพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	พ.ศ.	2560	ในเรื่องการให้อ�านาจแก่คณะกรรมการนโยบายฯ 
และเลขาธกิารคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพเิศษในการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขในการอนุมัต	ิอนุญาต	
เอกชนเพื่อประกอบการตามกฎหมายเฉพาะ	 โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ความปลอดภัยสาธารณะ	ตลอดจนประโยชน์สาธารณะอื่น	ๆ 	

3.	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก�าหนดมาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือกิจการอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิผล	 และท�าการตรวจสอบ 
อย่างจรงิจงั	รวมทัง้ควรมช่ีองทางให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ	เช่น	การก�าหนดให้ผูป้ระกอบกจิการต้องเปิดเผย 
ข้อมลูการด�าเนนิการทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ที	่นอกจากนี	้ควรก�าหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบด้านสขุภาพและความเป็นอยูจ่ากการประกอบกิจการในระยะเวลาทีเ่หมาะสม	
และดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม			

5.2 สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพรวม

		 เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี	 2547 
	 	 เป็นต้นมา	 เหตุการที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 มีสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบ 
	 	 เน่ืองจากการเสยีชวิีตของหวัหน้าครอบครวัในเหตกุารณ์ความรนุแรง	รฐับาลได้พยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 
	 	 ในพืน้ทีแ่ละคุม้ครองความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนโดยประกาศใช้กฎหมายด้านความมัน่คง 
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3	 ฉบับ	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 พระพุทธศักราช	 2457	 พระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	2548	และพระราชบญัญตัริกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2551	อย่างไรกด็ ี
การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายดังกล่าว	บางกรณไีด้ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองประชาชน	เช่น	การปฏบิตัิ
ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง	เป็นต้น

ตามกติกา	 ICCPR	 รัฐมีหน้าที่คุ ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคลและประกันว่าบุคคลจะไม่ถูกทรมานหรือ 
ได้รับการปฏิบัติที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังปรากฏในข้อ	6	และข้อ	7	บุคคล
ที่สิทธิหรือเสรีภาพซึ่งรับรองไว้ตามกติกานี้ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยาตามข้อ	2	ของกติกาฯ	ส่วนกติกา	ICESCR	
ข้อ	12	รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต	ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้	

นอกจากนี	้อนสัุญญา	CAT	ยงัได้ก�าหนดให้รฐัภาคอีนสุญัญาฯ	ต้องป้องกนัการกระท�าทรมานของเจ้าหน้าทีร่ฐั
ต่อบุคคลท่ีอยู่ในการควบคุมของรฐั	หากเกดิกรณดัีงกล่าว	รฐัต้องด�าเนนิการสอบสวนโดยเรว็และด้วยความเป็นกลาง
เพื่อน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ	ทั้งนี้	ข้อ	2	ของอนุสัญญาฯ	ให้การรับรองว่าไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด	ภาวะสงคราม	
หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใดที่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างส�าหรับการทรมาน	

สทิธติามกติกาและอนสัุญญาข้างต้นได้รบัการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	
โดยมาตรา	 25	 รับรองว่าบุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�าผิด
อาญาย่อมมสีทิธิได้รบัการเยยีวยาหรอืช่วยเหลอืจากรฐั	และมาตรา	28	รบัรองสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย 
การทรมาน	 ทารุณกรรม	 หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ามิได้	 ส่วนมาตรา	 55	
ก�าหนดว่ารัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุทีมี่ประสทิธภิาพอย่างทัว่ถงึ	ทัง้การส่งเสริมสขุภาพ 
การป้องกันและรักษาโรค	และการฟื้นฟูสุขภาพ

คณะกรรมการประจ�ากติกาทั้ง	2	ฉบับดังกล่าวข้างต้นและอนุสัญญา	CAT	 ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกับสถานการณ์ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้	โดยคณะกรรมการประจ�ากตกิา	ICCPR	ได้มข้ีอเสนอแนะต่อประเทศไทย 
เมื่อเดือนเมษายน	2560	 ว่า	 รัฐภาคีควรสืบสวนกรณีมีรายงานหรือมีการร้องเรียนว่ามีการกระท�าทรมานโดยเร็ว 
และเป็นกลาง	 ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่เกิดการกระท�ารุนแรงซ�้าอีก	 แก้ไขพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก	 พระพุทธศักราช	 2457	 พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	2548 
ให้สอดคล้องตามกติกาฯ	และน�าไปสู่การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

คณะกรรมการประจ�ากติกา	 ICESCR	มีข้อเสนอแนะเมื่อเดือนมิถุนายน	2558	ว่า	รัฐภาคีควรใช้มาตรการ
ที่จ�าเป็นเพื่อประกันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่กระทบต่อการใช้สิทธิท่ีได้รับรองไว้ในกติกานี้ 
ควรให้การคุ้มครองครู	 บุคลากรทางการแพทย์จากการถูกโจมตี	 และประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา 
และบริการสาธารณสุข	ส่วนคณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา	CAT	มีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ	ของ
ประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน	 2557	 ว่า	 รัฐภาคีควรก�าหนดเรื่องการห้ามทรมานไว้ในกฎหมาย	 และก�าหนดว่า
ไม่มีพฤติการณ์พิเศษ	ภาวะสงคราม	หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใดที่ยกขึ้นเป็นข้ออ้างส�าหรับการทรมาน	ประเมิน 
ความจ�าเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ซึง่ควรใช้อย่างจ�ากดัและเฉพาะในสถานการณ์ 
ที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดเท่านั้น

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	2561	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะ 
ต่อประเดน็สถานการณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ว่า	รฐับาลควรพจิารณาทบทวนความจ�าเป็นในการใช้กฎหมาย
ความมั่นคงในพื้นที่และควรมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนไปใช้กฎหมายความมั่นคงที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนน้อยที่สุด	 เจ้าหน้าที่รัฐควรปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 มีบันทึกตรวจร่างกาย 
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ก่อนการควบคมุตวั	และให้โอกาสตดิต่อและเยีย่มจากญาต	ิตลอดจนการลงโทษเจ้าหน้าทีร่ฐัทีก่ระท�าละเมิดสทิธมินษุยชน	 
นอกจากนี้	ควรเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็ก	เยาวชน	และสตรี

ในปี	2562	มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	การด�าเนินการของรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐ	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่	ดังนี้

 5.2.1 เหตุการณ์รุนแรงและการดำาเนินการของรัฐ

  ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถานการณ์ภาคใต้	 ระบุว่าสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	ประกอบด้วยจังหวดัยะลา	ปัตตาน	ีนราธวิาส	และสงขลา	(อ�าเภอจะนะ	อ�าเภอสะบ้าย้อย	อ�าเภอเทพา	
อ�าเภอนาทว)ี	นับแต่วันที	่1	มกราคม	2547	-	31	ธนัวาคม	2562	มจี�านวน	20,512	ครัง้	มผีูเ้สยีชวีติ	7,085	คน	และ
ได้รบับาดเจ็บ	13,233	คน	เฉพาะช่วงเดอืนมกราคม	-	ธนัวาคม	2562	เกดิเหตกุารณ์ไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้	จ�านวน	
411	ครัง้	มผีูเ้สียชีวิต	180	ราย	ได้รบับาดเจบ็	243	ราย	โดยมเีดก็อายตุ�า่กว่า	18	ปี	เสยีชวีติและบาดเจบ็รวม	21	ราย 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี	2561	ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ	548	ครั้ง	มีผู้เสียชีวิต	218	ราย	ได้รับบาดเจ็บ	
265	ราย	มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่เป็นเด็ก	25	ราย372	โดยเมื่อพิจารณาในมิติของปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบหรือการปฏิบัติการของผู้ก่อความไม่สงบ	 รองลงมาเป็นกรณีที่ยัง
ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด	นอกจากนั้นเป็นปัจจัยจากเหตุอาชญากรรม	ยาเสพติด	และอื่น	ๆ 	ตามล�าดับ373 

  ทั้งนี้	 ข้อมูลจากกองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน	 ภาค	 4	 ส่วนหน้าระบุว่าในปี	 2562 
(วันที่	 1	 มกราคม	-	31	ตุลาคม)	 มีเหตุการณ์ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุการณ์ความมั่นคง	112	 เหตุการณ์	 และ
เหตุการณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่	(ปะทะ)	16	เหตุการณ์	มีผู้เสียชีวิต	54	ราย	และได้รับบาดเจ็บ	147	ราย	

372 
จาก	 ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้,	 โดย	 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https:// 

deepsouthwatch.org/th/dsid
373 

จาก	อัลกอริทึมของความแปรปรวนในความรุนแรง ๑๕ ปีชายแดนใต้/ปาตาน,ี	โดย	ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้,	
2562.	สืบค้นจาก	https://deepsouthwatch.org/th/node/11928

ที่มา:	ส�านักข่าวความมั่นคง
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒167

	 	 เม่ือวนัที	่11	กนัยายน	2562	รฐับาลได้ประกาศยกเลกิการใช้พระราชก�าหนดการบรหิารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	 ในพื้นที่อ�าเภอศรีสาคร	 จังหวัดนราธิวาส	 เพิ่มเติมจากท่ีเคยประกาศยกเลิก
กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่	5	อ�าเภอ374	และส�าหรับการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของ	กสม.	ในรายงานประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ปี	2561	รัฐบาลได้ชี้แจงในประเด็นการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ว่า	 กระทรวงกลาโหมและกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	 4	 ส่วนหน้า	 ได้ด�าเนินการให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีเ่กีย่วกบัหลกัสทิธิมนษุยชน	การบงัคบัใช้กฎหมาย	ข้อควรปฏบิตั	ิและข้อห้ามในการปฏบิตัหิน้าที่
ของก�าลงัพลให้มคีวามเหมาะสมกบัพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	รวมถึงมีโครงการส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการ 
พูดคุยเพ่ือสันติสุขและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นท่ี	 นอกจากน้ี	 รัฐมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีอ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนด
มาตรการป้องกนั	ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	และเสนอแนะเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนในพืน้ที	่ตลอดจนหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้มีการปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยให้สามารถตรวจสอบได้	เช่น	การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด	การจดัให้มบีคุลากรทางการแพทย์ประจ�าสถานทีค่วบคมุตวั	การเปิดโอกาสให้ญาตเิข้าเยีย่มได้ในโอกาสแรก 
และการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ	กสม.	ประสานขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวได้

	 	 ในชว่งเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2562	กสม.	ยังคงได้รับค�าร้องเกี่ยวกับการถูกกระท�าทรมาน
ระหว่างการควบคมุตวัและสอบสวนในจงัหวดัชายแดนใต้จ�านวน	26	ค�าร้อง	มจี�านวนลดลงเมือ่เทยีบกบัปี	2561	ซึง่มี 
จ�านวน	 72	 ค�าร้อง	 โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการกระท�าหรือการละเลยการกระท�า 
ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 การวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ความไม่สงบ	 การตรวจเยี่ยม 
บ้านในลักษณะคุกคาม	และการซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว	ในจ�านวนนี้รวมถึงกรณีของ 
นายมะสุกรี	สาและ	และนายอับดลุเลาะ	อีซอมซูอ	ซึง่ได้รับบาดเจบ็และเสยีชวีติระหว่างอยูภ่ายใต้การควบคมุตวัของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง	โดยทั้ง	26	ค�าร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ทั้งนี้	ในปี	2562	กสม. 
ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้	จ�านวน	106	เรื่อง 
ในจ�านวนน้ีส่วนใหญ่เป็นกรณทีีไ่ม่พบประจกัษ์พยานหรอืพยานหลกัฐานทีย่นืยนัได้อย่างแน่ชดัว่ามกีารกระท�าท่ีเข้าข่าย 
เป็นการทรมานและปฏิบัติที่โหดร้ายหรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	 หรือกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	

374 
ประกอบด้วย	อ�าเภอนาทวี	อ�าเภอจะนะ	อ�าเภอเทพา	และอ�าเภอสะบ้าย้อย	จังหวัดสงขลา	และอ�าเภอแม่ลาน 

จังหวัดปัตตานี.

ที่มา:	ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	4	ส่วนหน้า
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	 	 นอกจากนี	้ในปี	2562	หน่วยงานของรฐัได้รเิริม่ให้มกีารตรวจเกบ็สารพนัธกุรรม	(deoxyribonucleic 
acid:	 DNA)	 จากประชาชนบางพื้นท่ีและจากผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ�าการในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	เพือ่เป็นฐานข้อมลูทางนติวิทิยาศาสตร์และหาความเชือ่มโยงกบัผูต้้องสงสยัคดคีวามมัน่คง	ปัญหาทีพ่บ	คอื 
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นเก่ียวกับการตรวจเก็บสาร	 DNA	 จากประชาชนและผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร 
กองเกินแล้ว	 เห็นว่า	 อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 131/1375

ซึง่ให้ใช้วธีิการทางวทิยาศาสตร์เพือ่พสิจูน์ข้อเทจ็จรงิเฉพาะแก่ผูต้้องหาหรอืผูเ้สยีหาย	นอกจากน้ี	ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม
บางรายได้แสดงความกังวลว่า	แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐอธิบายว่าการตรวจเก็บสาร	DNA	นั้นเป็นไปตามหลักความยินยอม
และสมัครใจของเจ้าตัว	แต่การยินยอมและสมัครใจดังกล่าวเป็นภาวะที่ประชาชนยากต่อการปฏิเสธ	เนื่องจากกังวลว่า
จะถูกตั้งข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ	การตรวจเก็บสาร	DNA	ลักษณะนี้จึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
สิทธิในเนื้อตัวร่างกายและสิทธิในความเป็นส่วนตัวได้	 ทั้งน้ี	 กสม.	 เคยมีข้อสังเกตต่อกรณีการตรวจเก็บสารพันธุกรรม	
(DNA)	จากบุคคลทีย่งัมไิด้มสีถานะเป็นผูต้้องหาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาว่าเป็นการกระท�าท่ีกระทบ 
ต่อสิทธมินุษยชน	และได้มข้ีอเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรือแก้ไขการละเมดิสทิธิมนษุยชน 
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่า	 ควรก�าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าที ่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	โดยเฉพาะการบงัคบัใช้กฎหมายเช่นว่าน้ันต้องกระท�าโดยค�านึงถึงหลักสทิธมินุษยชน	ในการตรวจ 
สารพนัธกุรรมควรด�าเนนิการตามบทบัญญติัแห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	131/1	ซึง่เป็นอ�านาจ
ของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะที่จะตรวจผู้ต้องหา	ผู้เสียหาย	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งต้องค�านึงถึงความจ�าเป็น 
ที่จะต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง	ๆ 	 อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าว
หาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�าความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา376 

375 
มาตรา	131/1	ก�าหนดให้ในกรณีที่จ�าเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์	เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับ 

ความผิดที่ถูกกล่าวหาของผู้ต้องหา	 ให้พนักงานสอบสวนมีอ�านาจให้ท�าการตรวจพิสูจน์บุคคล	 วัตถุ	 หรือเอกสารใด	ๆ 	 โดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้	 และในวรรคสองของมาตราดังกล่าว	 ก�าหนดว่าหากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้สนันษิฐานไว้เบือ้งต้นว่าข้อเท็จจรงิเป็นไปตามผลการตรวจพิสจูน์ทีห่ากได้ตรวจพสิจูน์แล้วจะเป็นผลเสยีต่อผูต้้องหาหรือผูเ้สยีหาย.

376 
จาก	รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๓๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกาย กรณกีล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าทีท่หารควบคมุตวัตรวจยดึทรพัย์สินและตรวจเก็บตวัอย่างสารพนัธกุรรม (DNA) โดยไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย.	โดย	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ที่มา:	ส�านักข่าวอิศรา



บทที่
5

กา
รป
ระ
เมิ
นส
ถา
นก
าร
ณ
์

ด้า
นสิ
ทธิ
มน
ุษย

ชน
ใน
ปร
ะเด
็นที่

อยู
่ใน
คว
าม
ห่ว
งใ
ย

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒169

 5.2.2. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ

	 	 ข้อมูลจากศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าในปี	 2562	 คณะกรรมการ 
สามฝ่ายทีป่ระกอบด้วยเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร	ต�ารวจ	และฝ่ายปกครอง	หรอืผูน้�าท้องถ่ิน	ได้ให้การรบัรองและช่วยเหลอื 
เยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ	จ�านวน	107	เหตกุารณ์	ผูเ้สยีชวีติ	78	ราย	และผูไ้ด้รบับาดเจบ็ 
227	ราย377 

	 	 ข้อมลูจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ระบวุ่า	ตัง้แต่ปี	2547	-	2562	
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเด็กก�าพร้าจากเหตุทั่วไปและจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน	9,806	คน	
ในจ�านวนน้ีเป็นเดก็ทีสู่ญเสยีพ่อหรอืแม่	หรอืทัง้พ่อและแม่จากเหตกุารณ์ความไม่สงบ	โดยในขณะเกดิเหตอุายไุม่เกนิ	
25	ปี	จ�านวน	7,297	คน	แยกเป็นจังหวัดปัตตานี	2,657	คน	ยะลา	1,914	คน	นราธิวาส	2,513	คน	และสงขลา 
213	 คน	 เด็กก�าพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�านวนหน่ึงได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงินและการศึกษา
จนถึงระดับปริญญาตรี	 จากภาครัฐเมื่อคดีการเสียชีวิตของบุพการีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสามฝ่าย 
ว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	 ส่วนเด็กก�าพร้าจากครอบครัวที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสามฝ่าย 
จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใด	ๆ 	เพราะถือว่าเป็นความสูญเสียจากอาชญากรรมทั่วไป378 

	 	 นอกจากนี้	 รัฐได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจต่อผู้ประสบภาวะวิกฤตในแต่ละช่วงเวลา 
ตามมาตรฐาน	 ได้แก่	 ระยะวิกฤต	 (ตั้งแต่เกิดเหตุ	-	2	 สัปดาห์)	 ระยะหลังเกิดเหตุการณ์	 (2	 สัปดาห์	-	3	 เดือน) 
ระยะฟื้นฟู	(หลังเกิดเหตุการณ์	3	เดือนขึ้นไป)379	และมีการเผยแพร่แบบประเมินหาโรคพีทีเอสดี	หรือโรคเครียด 
หลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ	(Post-Traumatic	Stress	Disorder:	PTSD)	ผ่านช่องทางออนไลน์	เพื่อให้ประชาชน
ที่เผชิญเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตได้ใช้ประเมินตนเอง	หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพีทีเอสดี	 จะมีค�าแนะน�า
ให้พบจิตแพทย์	หรือปรึกษาสายด่วน	1323	ของกรมสุขภาพจิต380 

	 	 โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่า	 ผลส�ารวจเกี่ยวกับการเป็นโรคพีทีเอสดี381	 ซึ่งท�าในป	ี
2557	พบว่าเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท�าให้มีอัตราผู้ป่วยเป็นโรคพีทีเอสดี	 ร้อยละ	 2.6	 สูงกว่า 
พื้นที่อื่นซึ่งมีร้อยละ	0.5	ประมาณ5	เท่า		ในการจัดการเรื่องนี้	กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ 
โดยจดัอบรมพยาบาลจิตเวชหลักสูตร4	เดือน	และ	2	สปัดาห์	ท�าหน้าท่ีเป็นเครอืข่ายบรกิารดแูลผูป่้วยและผูท่ี้มีปัญหา
สุขภาพจิตที่มีอาการไม่รุนแรงมากและให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมในชุมชนได้	 ส่วนผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีอาการรุนแรง 

377 
จาก สถิติเหตุการณ์และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เหตุการณ์ที่ ๓ 

ฝ่ายรับรอง) ตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๒,	โดย	ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้,	2562	.	สบืค้นจาก	http://www.sbpac.go.th/ 
?p=47249

378 
จาก	เดก็กำาพร้าชายแดนใต้...กบัการดแูลด้วยใจของมลูนธิบ้ิานเดก็กำาพร้าปัญญาเลิศ,	โดย	ส�านกัข่าวอศิรา,	2562.	 

สืบค้นจาก	https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/83525-orphan-83525.html
379 

จาก	หนงัสอืศนูย์สขุภาพจติที ่๑๒ ที ่๐๘๑๙ /๓๐๕ ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เรือ่ง ขอส่งข้อมลูประกอบการ 
จัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒.

380 
จาก	ตะลึง! แผลทางใจ รุมเร้า ๔.๗ แสนคน ๔ จว.ชายแดนใต้พบผู้ป่วยมากสุด,	 โดย	กรมสุขภาพจิต,	2561. 

สืบค้นจาก	https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=27614
381 

มีอาการ	เช่น	มีภาพหลอกหลอนผุดซ�้าขึ้นมา	นอนไม่หลับ	คุกคามการใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างมาก.
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ซับซ้อน	 และอยู่ในพื้นที่	 7	 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจะอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์เช่ียวชาญ	 โรงพยาบาลจิตเวช 
สงขลาราชนครินทร์	ซึ่งในปี	2560	มีผู้ป่วยจ�านวน	750	คน	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	ที่มีจ�านวน	481	คน382

	 	 ในกลุ่มประชากรเด็กในพื้นท่ี	 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ได้จัดท�าโครงการเฝ้าระวังโรค 
พีทีเอสดี	ซึ่งในปี	2560	มีเด็กประถมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่	26	แห่ง	เข้าร่วมโครงการจ�านวน	4,178	คน	พบว่า
มีเด็กเสี่ยงเป็นโรคพีทีเอสดีจ�านวน	1,101	คน	หรือร้อยละ	27	ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ	จ�าแนกเป็นเด็กที่เข้าร่วม 
โครงการจากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีร้อยละ	 39	 รองลงมาคือจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา	 ยะลา	 นราธิวาส 
(ร้อยละ	31,	21,	18	ตามล�าดับ)	ผู้ที่เป็นโรคพีทีเอสดี	หากไม่ได้รับการรักษาจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชในที่สุด 
และยังพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมด้วยอย่างน้อย	 4	 โรค	 ท่ีพบมากอันดับ	 1	 ได้แก่	 อาการซึมเศร้า	 พบสูงถึง 
ร้อยละ	90	รองลงมาคือคิดฆ่าตัวตาย	ร้อยละ	55	ใช้สารเสพติดร้อยละ	16	และดื่มสุราร้อยละ	7383  

	 	 ในปี	 2562	 รัฐบาลได้จัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังเด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	 โดยใช้
การประเมินภาวะสุขภาพจิตในเด็กที่ผ่านการเผชิญเหตุการณ์จ�านวน	542	คน	ประกอบด้วยแบบสอบถามผลกระทบ 
จากเหตกุารณ์ภยัพบิตัสิ�าหรบัเดก็	และแบบประเมนิภาวะซมึเศร้าในเดก็	ส่วนปัญหาและอปุสรรคทีพ่บในการด�าเนนิงาน	
หน่วยงานด้านสขุภาพจิตในพืน้ที	่ระบวุ่าปัญหาและอปุสรรคในการป้องกนัและแก้ปัญหาสขุภาพจติของประชาชนในพืน้ท่ี	
คือ	 การขาดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดท�าแผนแก้ไขปัญหา	 การขาดความต่อเนื่องในการติดตาม 
กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	 และการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ส่งผลให้การเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย	เป็นต้น384

 5.2.3 การดูแลสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบในระยะยาว

  เหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท�าให้สตรีหลายคนต้องสูญเสียสามีซึ่งเป็นเสาหลัก
ของครอบครัว	ซึ่งไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดในจิตใจเท่านั้น	แต่ยังต้องรับภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวและประสบ
ความยากล�าบากในการด�าเนนิชวิีตหลงัต้องสญูเสยีสามีไป	อย่างไรกด็	ีมีรายงานว่ามีองค์กรภาคประชาสงัคมร่วมกบับรษิทั
เอกชนได้ด�าเนินโครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีให้แก่กลุม่สตรทีีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบจากการ 
สูญเสียบุคคลในครอบครัว	 เพ่ือให้มีช่องทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลครอบครัวของตนเองได้อย่างมั่นคง 
โดยการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะอาชพีทัง้ด้านการจัดการตลาด	การท�าบญัช	ีการบรหิารจดัการกลุม่	รวมทัง้สนบัสนนุอปุกรณ์ 
และเครื่องมือส�าหรับประกอบอาชีพ	 นอกจากน้ี	 สตรีท่ีได้รับการอบรมมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งใน 
และนอกกลุม่อาชพี	เกดิเป็นเครอืข่ายเพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	ท�าให้มรีายได้เพ่ิมและมีคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้	มเีงนิออม	
สามารถสนับสนุนให้เด็ก	ๆ 	ได้มีการศึกษาที่สูงขึ้น385

382 
จาก	 เด็กใต้เสี่ยงป่วย “จิตเวช” สูง!!,	 โดย	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	 2560.	 สืบค้นจาก 

https://www.thaihealth.or.th/Content/38865-เด็กใต้เสี่ยงป่วย	“จิตเวช”	สูง%20!!.html
383 

จาก	ห่วงเดก็ประถมชายแดนใต้เสีย่งป่วยจติเวช,	โดย	เดลนิวิส์,	2560.	สืบค้นจาก	https://www.dailynews.co.th/ 
politics/599817

384 
จาก	หนังสือศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ที่ ๐๘๑๙/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.	งานเดิม.

385 
จาก	 เปิดใจสตรี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ก้าวข้ามความสูญเสีย สู่อนาคตที่ยั่งยืน,	 โดย	 RYT9,	 2562.	 สืบค้นจาก 

https://www.ryt9.com/s/nnd/3065173
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒171

	 	 ข้อมูลจากรายงานการศึกษาเก่ียวกับเด็กก�าพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งใช้การวิจัยเอกสารและการศึกษาเชิงคุณภาพ	โดยมีเด็กก�าพร้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	36	คน	ผลการวิจัยระบุ
ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูภ่ายใต้การดแูลของผูส้งูอายุและญาต	ิเนือ่งจากผูป้กครองทีเ่หลอือยูต้่องออกไปหารายได้ 
เลี้ยงครอบครัวมากขึ้น	 ทดแทนกับสมาชิกครอบครัวที่บาดเจ็บและเสียชีวิต	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคัน	เพราะขาดผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่	มีปัญหาสุขภาพจิต	เก็บตัว	และมีปัญหาด้านพฤติกรรม	
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินเยียวยา	 เงินที่ได้มักจะน�าไปใช้ช�าระหนี้	 หรือประโยชน์อื่นของครอบครัว	 โดยเหลือเพียง 
เล็กน้อยส�าหรับเป็นเงินออมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กในอนาคต	 และพบว่าประมาณร้อยละ	10	-	25	 ของ 
กลุม่ตวัอย่างจ่ายค่านายหน้าเพือ่เข้าถงึสทิธิการเยยีวยา	ข้อห่วงใยท่ีพบจากการวจัิย	คอืกลุม่ตวัอย่างไม่รูส้กึอยากเรยีน
ในระบบโรงเรยีน	ร้อยละ	13	ของกลุม่ตวัอย่างต้องออกจากโรงเรยีนเนือ่งจากเรยีนหนงัสอืไม่ได้	เดก็ผูช้ายมคีวามเสีย่งสงู 
ในการเข้าสู่วงจรยาเสพติด	หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันสมควร386 

	 	 ส�าหรับด้านการดูแลเด็กและสตรีในพื้นที่	 ในปี	2562	ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเกิดขึ้น 
จากความร่วมมือของ	 ศอ.บต.	 กระทรวงการพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย์	 และภาคประชาสังคมด้านเด็ก
และสตรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประสานและลดช่องว่างการท�างานระหว่างภาคประชาสังคมกับ 
ภาคราชการ	ให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา	คุ้มครอง	และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี	
โดยเฉพาะอนุสัญญา	CRC	และอนุสัญญา	CEDAW	และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่	1325 
ทีป่ระเทศไทยน�ามาปรับใช้	เรยีกว่า	“มาตรการและแนวทางปฏบิตัด้ิานสตรกีบัการส่งเสรมิสนัติภาพและความม่ันคง”	 
ศูนย์ฯ	มีที่ปรึกษา	12	คน	จาก	ศอ.บต.	กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	กระทรวงการต่างประเทศ	ผู้น�าศาสนา	และ
คณะกรรมการ	28	คนจากภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี	18	คน	ภาครัฐ	10	คน	มีประธานเครือข่ายผู้หญิง 
ภาคประชาสังคมเพื่อสันติชายแดนภาคใต้เป็นประธาน	 โดยมีกรอบการท�างานที่ก�าหนดเป็น	 “วาระเด็กและสตรี 
7	 ประการ”	 ได้แก่	 1)	 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา	 2)	 ความรุนแรงที่เกิดต่อเด็กและสตรี 
3)	เด็ก	สตร	ีกับสนัติภาพและความมัน่คง	4)	สขุภาวะของเดก็และสตร	ี5)	การเข้าถงึการบรกิารภาครัฐของเด็กและสตรี 
6)	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ	 และ	 7)	 การยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ	 โดยมี	 ศอ.บต.	 
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานภายในศูนย์ฯ387 

	 	 นอกจากนี้	ในการด�าเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีปัญหาเด็ก 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสูงเป็น
สามอนัดบัแรกของประเทศไทย	ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากความเช่ือ	ฐานะ	และสภาพครอบครัว	ความยากจน	และการ
อยูห่่างไกลจากศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	รฐัมกีารท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั	ผูน้�าชมุชน	และผูน้�าศาสนา 

386 
จาก	 เผยผลวิจัย “เด็กกำาพร้า ๙,๘๐๖ คน” จากเหตุความรุนแรงชายแดนใต,้	 โดย	HADYAI	FOCUS,	2562. 

สืบค้นจาก	https://www.hatyaifocus.com/ข่าว/7783-ข่าวสังคมและการเมือง	-	เผยผลวิจัย%2B9%2C806%2Bคน’%2B 
จากเหตุความรุนแรงชายแดนใต้/

387 
จาก	ศอ.บต. พร้อมเดนิหน้าแก้ปัญหาเด็กและสตร ีผช.ศอ.บต. เผยได้รบัคำาช่ืนชมถงึแนวทางการทำางานจากนายก

รัฐมนตร,ี	โดย	ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,	2562.	สืบค้นจาก	http://www.sbpac.go.th/?p=42538
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ในการชีแ้จงข้อเทจ็จรงิและสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัวคัซีนและหลกัการทางศาสนาแก่ประชาชนในพืน้ท่ี388	ในปี	2562 
รัฐได้สนับสนุนงบกลางเพื่อด�าเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ	1	 -	 12	 ปี	 ให้กับกลุ่มเด็กไทย
และเด็กต่างชาติที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์	 โดยเป็นการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	 (MMR) 
แก่เด็กอายุ	1	-	7	ปี	และให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน	(MR)	แก่เด็กอายุ	7	-	12	ปี389 

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

ในปี	2562	เหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ�านวนลดลงจากปีก่อนหน้า	กสม.	ขอสนับสนุนรัฐบาล
ที่ยกเลิกการใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ในพื้นที่อ�าเภอศรีสาคร	จังหวัด
นราธิวาส	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ	 กสม.	 ในรายงานประเมินฯ	 เม่ือปี	 2561	 ในขณะเดียวกัน	 หน่วยงาน 
ของรฐัท่ีเก่ียวข้องมคีวามพยายามแก้ไขปัญหาข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีม่กีารละเมดิสทิธขิองผูถ้กูควบคมุตวัโดยจดัอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 แต่ในการปฏิบัติงานในปี	 2562	 ยังมีกรณีที่กระทบ 
สิทธิของประชาชน	 เช่น	 การตรวจ	 DNA	 ประชาชนในบางพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุรุนแรง	 กสม.	
ตระหนักดีกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่ส�าคัญของรัฐ	 แต่ในการท�าหน้าที่ดังกล่าว
ยังต้องเป็นไปตามกรอบท่ีกฎหมายก�าหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกกลุ่มว่าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายและได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นธรรมเสมอกัน

ในด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็ก	 พบว่ารัฐบาล 
ได้มีการเยียวยาทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ	 รวมถึงด้านการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ยังอยู ่ในวัยเรียน 
การตัง้ศนูย์ประสานงานด้านสทิธมินษุยชนด้านเดก็และสตรจีงัหวดัชายแดนภาคใต้โดย	ศอ.บต.	เพือ่ส่งเสรมิการท�างาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเป็นข้อริเริ่มที่ดี	 และจะมีส่วนช่วยให้การด�าเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ครอบคลุมทั่วถึงและได้ผลดียิ่งขึ้น	ทั้งนี้	กสม.	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	ดังนี้

388 
จาก	 เด็กตำ่ากว่า ๕ ปี ๓ จว.ชายแดนใต้ เข้าไม่ถึง ‘วัคซีนโรคหัด’ สธ. เร่งทำาความเข้าใจผู้นำาศาสนา - ท้องถิ่น, 

โดย	มติชนออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1564039
389 

จาก	ดีเดย์ ๑๔ พ.ย. ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็ก ๑ - ๑๒ ปีฟรี ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน,	 โดย	 ส�านักข่าว 
เอชโฟกัส,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.hfocus.org/content/2019/10/17952

ที่มา:	ส�านักข่าวอิศรา
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1.	รัฐบาล	กระทรวงกลาโหม	และหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้องควรจดัการอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีผู่บั้งคบัใช้
กฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่คารพหลกัสทิธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง	ตลอดจนมีมาตรการท่ีประกนัว่าจะมีการ 
น�าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริงทั้งในการตรวจค้น	 จับกุม	 และควบคุมตัวบุคคล	 ควรมีการด�าเนินการ 
กับเจ้าหน้าที่ที่กระท�าผิดอย่างจริงจัง	 รวมทั้งน�าวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานมากข้ึน 
โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

2.	รัฐบาล	 กระทรวงยุติธรรม	 และรัฐสภาควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บคุคลสญูหาย	พ.ศ.	....	เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปฏบิตัติามพันธกรณใีนอนสุญัญา	CAT 
ได้อย่างมปีระสิทธิผลยิง่ขึน้	รวมทัง้มมีาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการด�าเนนิการเมือ่ร่างกฎหมายนี้ 
มีผลใช้บังคับ

3.	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.	ในการให้ความช่วยเหลอืเดก็และสตรทีีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรงในระยะยาว	รฐับาลและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก	 การดูแลเด็กก�าพร้าให้ได้รับการศึกษาและ 
การพัฒนาท่ีเหมาะสม	 และการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว	 ทั้งในกลุ่มของ 
เดก็ก�าพร้าและสตรทีีไ่ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการ	3	ฝ่ายว่าเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ 
และกลุม่ทีไ่ม่ได้รับการรบัรองจากคณะกรรมการ	3	ฝ่าย	เพือ่ให้สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมีคณุภาพ	ตลอดจนการลด 
ปัญหาความยากจนและการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

5.3 การค้ามนุษย์

ภาพรวม

สิทธิในการมีชีวิตอยู่	 รวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระท�าทรมาน	 ถูกบังคับใช้แรงงานหรือท�าให้
ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส	หรือถูกแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางเพศ	ได้รับการรับรองในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีหลายฉบบั390	ในการเสนอรายงานการปฏบิติัตามสนธสิญัญาดงักล่าว 
คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญา	เช่น	คณะกรรมการประจ�ากติกา	ICCPR	และคณะกรรมการประจ�ากติกา	
ICESCR	ได้มข้ีอสงัเกตไปในทศิทางเดยีวกนัว่าการค้ามนษุย์และการบงัคบัใช้แรงงานเป็นประเดน็ทีน่่าห่วงกงัวล 
โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็และสตร	ีและการบงัคับใช้แรงงานในภาคประมง	และได้เสนอแนะ 
ให้ประเทศไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 รวมทั้งผู ้หญิงและเด็ก 
โดยประกนัให้มกีารอบรมอย่างเพยีงพอต่อเจ้าพนกังานผูบ้งัคบัใช้กฎหมายและหน่วยงานศาลเพือ่ให้สามารถ 

390 
เช่น	กติกา	 ICCPR,	กติกา	 ICESCR,	อนุสัญญา	CAT,	อนุสัญญา	CEDAW,	อนุสัญญา	CRC	และพิธีสารป้องกัน 

ปราบปราม	และลงโทษการค้ามนุษย์	โดยเฉพาะสตรีและเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร	(Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons	Especially	Women	and	
Children,	supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime)
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จ�าแนกผู้เป็นเหยื่อได้ตั้งแต่ระยะแรก391	รวมทั้งก�าหนดมาตรการในเชิงป้องกัน	จ�าแนกสถานะผู้เสียหาย	การสอบสวน
อย่างเป็นระบบ	 การฟ้องร้องด�าเนินคดีและลงโทษผู้มีส่วนรับผิดชอบ	 รวมถึงการจัดให้ผู้เสียหายได้รับความคุ้มครอง 
ช่วยเหลือ	และเยียวยาอย่างเป็นผล392 

กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 2561	 
ในเรื่องการค้ามนุษย์ว่า	 หน่วยงานของรัฐควรด�าเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเน่ืองและน�าตัวผู้กระท�าผิด 
มาลงโทษ	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับมาตรการเชิงป้องกันมากข้ึน	 ควรด�าเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในประเด็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	 ควรอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมาย	 ประกาศ	 ข้อบังคับ 
ในเรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง	ควรเตรยีมล่ามส�าหรบัผูเ้ก่ียวข้องท่ีเป็นชาวต่างชาต	ิและให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย
ในการปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	โดยเฉพาะผู้หญิง	

นอกจากนี้	 รายงานการค้ามนุษย์ประจ�าปี	 2562	 จัดท�าโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งจัดให้
ประเทศไทยอยู่ระดับ	2	 (Tier	2)	 เช่นเดียวกับปี	2561	ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานฯ	 เช่น	ควรพัฒนาศักยภาพของ 
ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายเพ่ือด�าเนนิการเชงิรกุในการด�าเนินคดแีละตดัสินโทษผูค้้ามนุษย์ด้านแรงงาน	และการคดัแยกผูเ้สยีหาย 
จากการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน	สอบสวนและด�าเนนิคดใีนเชงิรกุกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์	รวมทัง้ 
ตัดสินและลงโทษผู้กระท�าความผิดด้วยบทลงโทษท่ีเด็ดขาด	 สร้างความเช่ือม่ันว่าสถานคุ้มครองของรัฐและองค์กร 
นอกภาครฐัจะดแูลผูเ้สยีหายโดยค�านงึถงึผลกระทบจากบาดแผลทางจติใจอย่างเหมาะสม	รวมถงึการให้ความช่วยเหลอื
ด้านกฎหมายและการเยียวยาสภาพจิตใจ393

โดยรวม	ข้อเสนอแนะทีค่ณะกรรมการประจ�ากติกา	ICESCR	กสม.	และในรายงานการค้ามนษุย์ข้างต้นมีประเดน็
ร่วมกัน	 ได้แก่	 การอบรม	 ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในเรื่องน้ีให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย	 การด�าเนินคดีและลงโทษ 
ผู้กระท�าผิด	การคัดแยกผู้เสียหาย	รวมถึงการคุ้มครอง	ช่วยเหลือ	เยียวยาแก่ผู้เสียหาย	

ในปี	2562	มสีถานการณ์ด้านการค้ามนษุย์	การด�าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจน 
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้	

 5.3.1 มาตรการด้านบริหารและมาตรการทางกฎหมาย

	 	 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพิ่มข้ึน	 กล่าวคือ 
ในปีงบประมาณ	2561	มีการจัดสรรงบประมาณจ�านวน	3,642	ล้านบาท	ส่วนในปีงบประมาณ	2562	มีการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.53	เป็นเงินจ�านวน	3,807	ล้านบาท394 

391 
From	Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Thailand, 

by United Nations Economic and Social Council, 2015.	Retrieved	from	https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=5

392 
From	Concluding observations on the second periodic report of Thailand, by Human Rights Com-

mittee,	2017.	Retrieved	from	https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym-
bolno=CCPR%2fC%2fTHA%2fCO%2f2&Lang=en

393 
จาก	รายงานการค้ามนุษย์ฯ ประจำาปี ๒๕๖๒ ไทยถูกจัดอยู่ Tier 2,	 โดย	ธรรมนิติ,	2562.	สืบค้นจาก	https:// 

www.dharmniti.co.th/รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจ�าปี-2562%C2%A0ไทยถูกจัดอยู่-tier-2/
394 

จาก	รายงานผลการดำาเนนิงานป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ของประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๑,	โดยกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://www.eaht.com/startup/gotoInformationActivity 
Detail?informationID=248
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒175

	 	 ปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้ตราหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีส�าคัญในเรื่องนี้	 2	 ฉบับ	 ฉบับแรก	 คือ	
พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 พ.ศ.	 2562 
เพือ่ก�าหนดความผดิฐานบงัคับใช้แรงงานหรอืบรกิาร	และเพือ่ให้ผูเ้สยีหายจากการบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิารได้รบั 
การคุ้มครองและช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 ทั้งยังเป็นการอนุวัติตามพิธีสาร	 ค.ศ.	 2014	 
ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบับที่	29	ว่าด้วยแรงงานบังคับ	ค.ศ.	1930	ส่วนกฎหมาย
ฉบับที่สอง	คือ	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในภาคประมง	พ.ศ.	2562	ซึ่งเป็นการอนุวัติตามอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ	 ฉบับที่	 188	 ว่าด้วยการท�างานในภาคประมง	 ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเม่ือวันที ่
30	มกราคม	2562	และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่	30	มกราคม	2563

	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
เพือ่ให้การด�าเนินคดต่ีอผูก้ระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์มปีระสทิธผิลยิง่ขึน้	เช่น	การจดังานการเสวนาผูพ้พิากษาเกีย่วกบั 
การพิจารณาคดีค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กในบริบทของกฎหมาย
เปรยีบเทยีบเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในบริบทของกฎหมายเปรียบเทียบระหว่างผู้พิพากษาไทยกับ 
ผู้พิพากษา	อัยการ	นักกฎหมาย	และผู้บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป395	และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองในการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนในคดี
ความผิดฐานค้ามนุษย์และฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ส�านักงานพัฒนาสังคมจังหวัด	 เจ้าหน้าที่
สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์	8	แห่ง	บ้านภูมเิวท	บ้านพกัเด็กและครอบครวักรงุเทพมหานคร396  
การมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับ
จังหวัดโดยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ให้กับผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ�านวน	
250	 คน397	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	2562	โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรง
คุณวุฒิ398	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 พบว่า	 มีการจัดโครงการในลักษณะอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

395 
จาก	DSI ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 

จากเด็ก ในบริบทของกฎหมายเปรียบเทียบ,	 โดย	DSI	กรมสอบสวนคดีพิเศษ,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.dsi.go.th/ 
en/Detail/DSI-ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์-การบังคับใช้แรงงาน-และการแสวงประโยชน์-T0003546

396 
จาก	อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพผู้ปฏบิตังิานด้านการช่วยเหลอืและคุม้ครองในการกำาหนดค่าสนิไหม

ทดแทนในคดคีวามผดิฐานค้ามนษุย์,	โดย	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กองต่อต้านการค้ามนษุย์,	2562.	 
สืบค้นจาก	https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=98

397 
จาก	มอบนโยบายและซกัซ้อมแนวทางการปฏบิตังิานด้านการช่วยเหลือคุม้ครองผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย์ระดับ

จังหวัด,	โดย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.e-aht.com/startup/ 
gotoGallery?albumID=96

398 
จาก	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเก่ียวกับพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,	 โดย	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	 2562.	 สืบค้นจาก 
https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=93
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ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์และสนับสนุนสือ่สร้างสรรค์ในกลุม่เดก็และเยาวชนระดบัพืน้ท่ีในบางจังหวดั	
เช่น	หนองคาย399	พิจิตร400	อุตรดิตถ์401	เป็นต้น

	 	 ส�าหรับการอบรมและเตรียมการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในภาคประมงฯ	
กระทรวงแรงงาน	กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานได้มกีารด�าเนนิงาน	เช่น	การจดัสมัมนาเชิงปฏบัิตกิารด้านคุม้ครอง
แรงงานทางทะเลแก่พนกังานเจ้าหน้าที	่เจ้าของเรือ	และคนประจ�าเรอื	เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรู้เกีย่วกับพระราชบญัญตัิ
แรงงานทางทะเล	พ.ศ.	2558402	การจัดจ้างล่ามประจ�าศนูย์ควบคมุการแจ้งเข้า	-	ออกเรอืประมง	(Port	in	-	Port	Out 
Control	 Center	 :	 PIPO)	 จ�านวน	 32	 ศูนย์ใน	 22	 จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีติดชายทะเล403	 การตรวจแรงงานในกิจการ
ประมงโดยทีมสหวิชาชีพซึ่งมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน404	 การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร	
“ผู้สังเกตการณ์บนเรือ”	จ�านวน	30	คน	โดยกรมประมง	เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงและเรือขนถ่าย
ของไทยที่ไปท�าประมงในเขตทะเลหลวงและที่ออกไปท�าประมงในน่านน�้าของรัฐชายฝั่งอื่น	 รวมถึงเรือประมงที่ขนถ่าย
สัตว์น�้านอกน่านน�้า	ตามหลักมาตรฐานสากลส�าหรับควบคุมการท�าประมงให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย405  

	 	 ส่วนการป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง	 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่	
6	พฤศจิกายน	2561	เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อท�างานในกิจการประมงทะเล	ระหว่างวันที่	3	ธันวาคม	
2561	-	31	 มกราคม	 2562	 และอธิบดีกรมประมงได้ใช้อ�านาจตามมาตรา	 83	 แห่งพระราชก�าหนดการประมง 
พ.ศ.	2558	ออกหนงัสอืคนประจ�าเรอื	(Seabook)	เพือ่ใช้แทนใบอนญุาตท�างานของคนต่างด้าวและใช้แทนการอนญุาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	ต่อมา	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2562	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้
ขยายระยะเวลาการด�าเนินการขอหนังสือคนประจ�าเรือ	จัดท�าทะเบียนประวัติ	หรือบัตรประจ�าตัวตามกฎหมายว่าด้วย 
 

399 
จาก	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองคาย ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์, 

โดย	สยามรัฐ,	2562.	สืบค้นจาก	https://siamrath.co.th/n/64332
400 

จาก	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย,์	โดย	ข่าวภูมิภาค	ส�านักข่าวทีนิวส์,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.77jowo.com/contents/ 
130450

401 
จาก	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจิตร นำาเยาวชนจัดโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้วยการผลิตสื่อ 

สร้างสรรค์,	 โดย	 ส�านักงานจังหวัดพิจิตร,	 2562.	 สืบค้นจาก	 http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/phichitto 
day-all/8492-62061403

402 
จาก	สถานการณ์แรงงานประจำาสัปดาห์ ๑๒ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒,	โดย	ประชาไท,	2562.	สืบค้นจาก		https://prachatai.com/ 

journal/2019/02/81092
403 

จาก	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๗/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เรือ่ง สรปุผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัทำารายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review ระยะครึง่รอบ (Mid-term  
report) (กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล กทม..

404 
จาก	 สนธิกาลังบูรณาการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์,	 โดย	 บ้านเมือง,	 2562.	 สืบค้นจาก 

http://www.banmuang.co.th/news/region/150237
405 

จาก	กรมประมงเปิดอบรมผู้สังเกตการณ์บนเรือ,	 โดย	 ประชาไท,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://prachatai.com/ 
journal/2019/05/82425
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒177

การทะเบียนราษฎร	ออกไปถึงวันที่	31	มีนาคม	2562406	ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่	15	พฤศจิกายน	2561	-	31	
มีนาคม	 2562	 มีนายจ้างมาลงทะเบียนจ�านวน	 2,241	 ราย	 แจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว	 จ�านวนทั้งสิ้น 
27,894	 คน	 ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา	 ลาว	 เมียนมา	 มาจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือตั้งแต่วันท่ี 
3	ธันวาคม	2561	-	31	มีนาคม	2562	จ�านวนทั้งสิ้น	5,714	คน407  

 5.3.2 ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

	 	 รัฐบาลได้มีการจัดประชุม	 จัดท�าบันทึกความเข้าใจเพื่อหารือและสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค	 เช่น	การประชุมทวิภาคีไทย	-	เวียดนาม	 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลทั้งสองว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
และการช่วยเหลอืเหยือ่การค้ามนุษย์408	การประชมุทวภิาคไีทย	-	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	พจิารณา
แผนปฏิบัติการตามบนัทกึความเข้าใจระหว่างประเทศทัง้สองว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนษุย์409	การประชุม 
ทวิภาคีไทย	-	กัมพูชาเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคม	โดยเป็น
ช่องทางที่ท�าให้กระบวนการในการคุ้มครองและส่งผู้เสียหายกลับประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคืนสู่สังคม 
ได้อย่างปลอดภยัและยัง่ยนื410	การประชมุระหว่างประเทศระดบัภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ของประเทศกมัพชูา	ลาว	เมยีนมา	เวียดนาม	ญีปุ่่น	และประเทศไทย	จ�านวนกว่า	100	คน	เพือ่แบ่งปันและแลกเปลีย่น 
ข้อมูลด้านสถานการณ์	ระบบช่วยเหลือส่งกลับและการคืนสู่สังคม	รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการด�าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค411	เป็นต้น	

406 
จาก	มาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม,	 โดย	 ส�านักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ์,	2562.	สืบค้นจาก	http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190131170359800
407 

จาก	แรงงานเผยยอดทำาหนงัสอืคนประจำาเรอืกว่า ๖ พนัคน - ปัตตาน ีมแีรงงานขอ Seabook มากทีสุ่ด,	โดย	ประชาไท, 
2562.	สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/04/81943

408 
จาก	ประชุมทวภิาคไีทย - เวียดนาม เพือ่ทบทวนแผนปฏบิตักิารตามบนัทกึความเข้าใจระหว่างรฐับาลว่าด้วยความร่วมมอื 

ในการขจดัการค้ามนษุย์,	โดย	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์,	2562.	สบืค้นจาก	https://www.e-aht.com/ 
startup/gotoGallery?albumID=104

409 
จาก	ประชมุทวภิาคไีทย - สปป.ลาว พจิารณาแผนปฏบัิตกิารตามบันทกึความเข้าใจระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	 โดย	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	 2562.	 สืบค้นจาก	
https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=99

410 
จาก	การประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชาร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่สังคม,	โดย	กระทรวง 

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์,	2562.	สบืค้นจาก	https://www.eaht.com/startup/gotoGallery?albumID=87
411 

จาก	ประชุมระหว่างประเทศระดบัภูมภิาคลุม่แม่นำา้โขง,	โดย	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์,	
2562.	สืบค้นจาก	https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=73
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 5.3.3 การดำาเนินคดีค้ามนุษย์ 

  1) สถติิการดำาเนินคดีในศาล412

	 	 	 สถิติการด�าเนินคดีในศาลในความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
พ.ศ.	2551	ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลทั่วราชอาณาจักร	ระหว่างปีงบประมาณ	2560	-	2562	มีดังนี้

	 	 	 ปีงบประมาณ	2560	มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา	793	คดี	เป็นคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ	579	คดี	
หรือคิดเป็นร้อยละ	73	โดยมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท�าผิด	493	คดี	ส่วนจ�าเลยมีจ�านวน	911	คน	ถูกศาล
พิพากษาลงโทษ	730	คน	คิดเป็นร้อยละ	80

	 	 	 ปีงบประมาณ	2561	มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา	689	คดี	เป็นคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ	491	คดี	
หรือคิดเป็นร้อยละ	71	โดยมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท�าผิด	412	คดี	ส่วนจ�าเลยมีจ�านวน	782	คน	ถูกศาล
พิพากษาลงโทษจ�านวน	642	คน	คิดเป็นร้อยละ	82	ทั้งนี้	รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของจ�าเลยพบว่า	
ร้อยละ	58	เป็นการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี	และร้อยละ	16	เป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

	 	 	 ปีงบประมาณ	2562	มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา	650	คดี	เป็นคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ	455	คดี	
หรือคิดเป็นร้อยละ	70	โดยมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท�าผิด	389	คดี	ส่วนจ�าเลยมีจ�านวน	777	คน	ถูกศาล
พิพากษาลงโทษจ�านวน	682	คน	คิดเป็นร้อยละ	87	ทั้งนี้	รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของจ�าเลย	พบว่า 
ร้อยละ	58.16	เป็นการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณ	ีและร้อยละ	13.2	เป็นการบังคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร413

	 	 	 ทั้งนีส้ามารถแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบได้	ดังนี้	

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสถิติการดำาเนินคดีในศาลในความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พ.ศ. 2551 ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2562 

ปีงบประมาณ คดีที่เข้าสู่ศาล คดีที่พิจารณา
เสร็จ และ

ร้อยละต่อคดีที่
เข้าสู่ศาล

คดีที่พิพากษา
ลงโทษ และ

ร้อยละต่อคดีที่
พิจารณาเสร็จ

จำาเลยทั้งหมด จำาเลยที่ถูก
ลงโทษ และ

ร้อยละต่อจำาเลย
ทั้งหมด

2560 793 579
(73%)

493
(85%)

911 730
(80%)

2561 689 491 
(71%)

412
(84%)

782 64
(82%)

2562 650 455
(70%)

389
(85%)

777 682
(87%)

412 
จาก	 สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑,	 โดย	 ส�านักงานศาล 

ยุติธรรม,	2562.	สืบค้นจาก	https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2097
413 

จาก	สถติิคดคีวามผดิต่อพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, 
โดย	 ส�านักงานศาลยุติธรรม,	 2562.	 สืบค้นจาก	 https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/2097/
iid/166698
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	 	 	 จากตารางที่	 4	 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มจ�านวนคดีท่ีเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ	2560	-	2562	 มีจ�านวนลดลง	 แต่คดีท่ีพิพากษาลงโทษของแต่ละปีงบประมาณมีสัดส่วน 
ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ	60	สัดส่วนจ�าเลยที่ถูกพิพากษาลงโทษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	80	ในปี	2560	
เป็นร้อยละ	87	ในปี	2562		

	 	 	 นอกจากนี้	 ค่าสินไหมทดแทนจากการด�าเนินคดีของปีงบประมาณ	 2562	 มีจ�านวน 
63.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	2561	ที่มีจ�านวน	14.2	ล้านบาท	โดยคดีส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ด�าเนินคดีไม่เกิน	1	ปี		

 2) ตัวอย่างการดำาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

	 	 ในปี	2562	มกีารรายงานเกีย่วกับการด�าเนนิคดคีวามผดิฐานการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน	การค้ามนษุย์ 
ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีหลายกรณี	เช่น	

	 	 2.1)	 เมือ่วนัที	่7	พฤษภาคม	2562	ศาลอาญาได้มคี�าพิพากษา	คดหีมายเลขแดงที	่คพ		24/2562	
ซึง่เป็นคดหีลอกลวงแรงงานชาวกมัพชูาไปบงัคับใช้แรงงานบนเรอืประมงในน่านน�า้ประเทศมาเลเซยีทีพ่นกังานอยัการ
ส�านกังานคดค้ีามนษุย์	ส�านกังานอยัการสงูสดุ	เป็นโจทก์ฟ้องว่า	จ�าเลยกระท�าความผดิฐานสมคบกนัเพือ่กระท�าความผดิ 
ฐานค้ามนุษย์และได้ลงมือกระท�าความผิดตามที่ได้สมคบกันกรณีดังกล่าว414

	 	 2.2)	 เมือ่วนัท่ี	9	พฤษภาคม	2562	เจ้าหน้าท่ีได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ	(ร้านคาราโอเกะ)	
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี	พบว่ามีพนักงานหญิงบริการจ�านวน	10	คน	ในจ�านวนนี้มีผู้อายุต�่ากว่า	18	ปี	จ�านวน 
4	คน	เจ้าของเป็นภรรยาของนายดาบต�ารวจในจังหวัดอุดรธานี	ทางร้านมีพฤติกรรมค้าประเวณีแอบแฝง415

	 	 2.3)	 เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2562	เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา	จ�านวน 
27	 คน	 ที่ต�าบาลบ้านพรุ	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 และได้มีการขยายผลการจับกุมจนสามารถจับกุม 
เครอืข่ายข้ามชาตทิีม่กีารลกัลอบขนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมาโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและส่งต่อไป 
ยังประเทศมาเลเซียที่เป็นผู้ต้องหาได้อีก	1	คน416  

	 	 2.4)	 เมื่อวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2562	 เจ้าหน้าที่ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา	 13	 คน 
ซ่ึงเป็นแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใด	ๆ 	 ใช้วิธีการขนมากับ 
รถบรรทุกของไปรษณีย์โดยขนส่งจากจังหวัดสมุทรสงครามไปส่งให้นายหน้าในพื้นท่ีอ�าเภอหาดใหญ่	 เพื่อส่งต่อไป
ยังประเทศมาเลเซีย417 

414 
จาก	คำาพิพากษา กรณีหลอกลวงแรงงานกัมพูชาไปบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ในน่านนำ้าประเทศมาเลเซีย 

(คดีพิเศษที่ ๑๒/๒๕๖๑)	 [อ้างอิงจากสถานะเฟซบุ๊ก],	 โดย	 DSI	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ,	 2562,	 9	 กรกฎาคม.	 สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/DSI2002/posts/2240114179438558/

415 
จาก	กรมการปกครอง บุกร้านเมียตำารวจเปิดคาราโอเกะบังหน้า ลอบค้ากามนักเรียน,	 โดย	 ข่าวสด,	 2562. 

สืบค้นจาก	https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2501113
416 

จาก	จับเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวเมียนมา,	โดย	INN	NEWs,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.innnews.co.th/ 
regional-news/news_396571/

417 
จาก	รวบ ๑๓ แรงงานเถ่ือน ซกุมากบัรถขนไปรษณย์ี ตบตาเจ้าหน้าท่ีส่งหาดใหญ่,	โดย	ไทยรฐั,	2562.	สบืค้นจาก 

https://www.thairath.co.th/news/local/south/1567370
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	 	 2.5)	 เมื่อวันที่	 6	 กรกฎาคม	 2562	 เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์พิทักษ์เด็ก	 สตรี	 ครอบครัว	 และป้องกัน 
ปราบปรามการค้ามนุษย์	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เข้าตรวจค้นในป่าข้างทาง	 พื้นท่ีหมู่	 4	 ต�าบลท่าช้าง	 อ�าเภอ 
บางกล�่า	จังหวัดสงขลา	พบแรงงานต่างด้าวเหยื่อค้ามนุษย์ถูกนายหน้าน�ามาซ่อนไว้จ�านวนมาก	และพบแรงงานต่างด้าว
ชาวเมียนมา	41	คน	ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กซึ่งมีอายุต�่าสุดเพียง	4	ขวบ418 

	 	 2.6)	 เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2562	เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	ท�าการวางแผน
ล่อซือ้การค้ามนษุย์โดยการค้าประเวณีทีร้่านคาราโอเกะแห่งหนึง่ในต�าบลตากแดด	อ�าเภอเมอืงพงังา	จงัหวดัพงังา	มกีาร 
น�าเด็กหญิงอายุต�่ากว่า	18	ปีมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี419

	 	 2.7)	 เมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 2562	 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	 ได้จับกุมผู้ต้องหา 
เครือข่ายค้ามนุษย์ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในอ�าเภอเมืองสระบุรี	 โดยผู้ต้องหาได้มีการจัดหาเด็กมาค้าประเวณีให้ลูกค้า 
มีเด็กหญิงในสังกัดประมาณ	15	คน420

	 	 2.8)	 เมือ่วันที	่31	ตลุาคม	2562	ศาลได้นดัฟังค�าพพิากษาศาลอทุธรณ์คดค้ีามนษุย์ซึง่จ�าเลยประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหาร	ต�ารวจ	นักการเมืองท้องถิ่น	พลเรือนทั้งไทยและเมียนมา	รวม	103	คน	ในความผิดฐานสมคบ
ค้ามนุษย์	 อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 โดยในส่วนของ
จ�าเลยส�าคัญ	คือ	พลโท	มนัส	 คงแป้น	อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	กองทัพบก	ศาลได้พิพากษาเพิ่มโทษจ�าคุกจาก	27	ป ี
เป็น	82	ปี	โดยให้ได้รบัโทษจรงิ	50	ปี	ผลค�าพพิากษาของศาลอทุธรณ์ในครัง้นีโ้ดยรวมแล้วได้แก้โทษจ�าเลยรวม	55	คน 
จากเดิมที่ศาลชั้นต้นลงโทษจ�าคุกไว้	62	คน	ส�าหรับจ�าเลยที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องมีจ�านวน	40	ราย	เมื่อค�าพิพากษาศาล
อุทธรณ์แก้ในส่วนของจ�าเลยต่าง	ๆ 	แล้ว	คงมีจ�าเลยที่ศาลยกฟ้องรวม	26	ราย421

	 	 2.9)	 เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2562	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(ดีเอสไอ)	เปิดเผยว่า	ดีเอสไอได้รับ 
ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนว่ามีหญิงไทยถูกหลอกลวงอ้างจะพาไปท�างานนวดแผนไทยท่ีประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์	แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกยึดหนังสือเดินทาง	และบังคับให้ค้าประเวณี	ซึ่งดีเอสไอได้ขออนุมัติเป็นคดีพิเศษ 
(คดพีเิศษที	่143/2561)	และรวบรวมพยานหลกัฐานออกหมายจบัผูต้้องหา	จ�านวน	3	ราย	ในความผดิฐานค้ามนษุย์422

	 	 จากตัวอย่างข้างต้น	 เห็นได้ว่าการจับกุมและด�าเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	ในปี	2562	โดยมากเก่ียวกบัการค้าประเวณ	ีและการบังคับใช้แรงงาน	หลายกรณผู้ีมส่ีวนกระท�า 
ความผิดทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มบุคคลจากต่างประเทศ	บางคดีรูปแบบการกระท�าความผิดที่มีความซับซ้อน

418 
จาก	สุดรันทด พบแรงงานต่างด้าวเหยื่อค้ามนุษย์ ทั้งโรฮีนจา - พม่า ๔๑ คน ตะลึงอายุน้อยสุด ๔ ขวบ ถูกนำามา 

ซ่อนไว้ในป่า,	โดย	มติชนออนไลน์,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1570285
419 

จาก	ปคม. บุกจับกุมร้านคาราโอเกะกลางเมืองพังงา ลอบค้าประเวณีเด็ก,	 โดย	 แนวหน้า,	 2562.	 สืบค้นจาก 
https://www.naewna.com/local/432841

420 
จาก	ปคม. บุกรวบ เครือข่ายค้ามนุษย์ลอบค้าประเวณีเด็ก พบน้าเหยื่อรวมขบวนการ,	โดย	ช่อง	7	HD	ทีวีเพื่อคุณ, 

2562.	สืบค้นจาก	https://news.ch7.com/detail/364009
421 

จาก	คดีค้ามนุษย์ : ศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษจำาคุก พล.ท. มนัส คงแป้น จาก ๒๗ เป็น ๘๒ ป,ี	โดย	BBC	NEWS,	2562.	 
สืบค้นจาก	https://www.bbc.com/thai/thailand-50244551

422 
จาก	ดีเอสไอรวบ ๒ ผู้ต้องหาค้ามนุษย์ หลอกสาวไทยไปทำางานนวดที่ยูเออี ยึดพาสปอร์ต - บังคับค้าประเวณ,ี	โดย 

คมชัดลึก,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/397640?twitter=
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒181

 5.3.4 การคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหาย 

	 	 ในปี	 2560	 รฐับาลโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์	 ได้มีการจดัท�าแผน 
บรูณาการการปฏบิตัเิพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์	 เพือ่แก้ไขปัญหาการด�าเนินงาน 
ในระดบัปฏบัิตขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องซึง่มหีลายหน่วยงาน	 รวมถงึก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการกรณหีน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องมคีวามเหน็แตกต่างกนัในกระบวนการคดัแยกผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย์423	และหลงัจากทีม่กีารประกาศ
ใช้พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	2562	แล้ว	
กระทรวงแรงงานได้แจ้งให้ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน�าแนวทางปฏิบัติและแนวทางในการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
ข้างต้นมาปรับใช้กับการกระท�าที่เป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วย424

	 	 อย่างไรกต็าม	องค์กรพฒันาเอกชนบางแห่งแสดงความกงัวลว่าผูถ้กูจบักมุในความผดิฐานค้ามนุษย์ 
อาจเป็นผู้รับจ้างจากแรงงานต่างด้าวด้วยกนั	เพือ่น�าพาเข้ามาท�างานในประเทศไทยหรือไปประเทศทีส่าม	มลีกัษณะ
เป็นการลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	(smuggling)	ซึ่งควรมีอัตราโทษต่างจากความผิดฐานค้ามนุษย์425 
นอกจากน้ี	จากรายงานของกองบงัคบัการปราบปรามการค้ามนุษย์ระบวุ่า	ในข้ันตอนการด�าเนินการคดัแยกผูเ้สยีหาย 
จากการค้ามนุษย์มีปัญหาอุปสรรคบางประการ	 ได้แก่	 จ�านวนและประสิทธิภาพในการแปลภาษาของล่าม 
ความเหน็ต่างและการตัดสนิใจของเจ้าพนกังานในการคดัแยกผูเ้สยีหายว่าเป็นการค้ามนุษย์หรอืไม่	การให้ความร่วมมอื 
จากผู้เสยีหายทีอ่าจให้ข้อมลูไม่ถกูต้องครบถ้วนหรือกลวัถูกด�าเนินคด	ีรวมท้ังการตดิตามตรวจสอบข้อมูลตามค�ากล่าว
อ้างของผู้เสียหายว่ามีความถูกต้องหรือไม่	โดยเฉพาะในกรณีผู้เสียหายมีภูมิล�าเนาในต่างประเทศ426

	 	 ในประเด็นเรื่องการลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น	 ส�านักงานอัยการสูงสุดได้จัดท�า 
ร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโ้ยกย้ายถิน่ฐาน	พ.ศ.	....	เพือ่ก�าหนดความผดิฐานลกัลอบ
ขนผูโ้ยกย้ายถ่ินฐานเป็นการเฉพาะ	เนือ่งจากปัญหาการลักลอบขนผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศได้ทวคีวามรนุแรง
มากข้ึน	 แต่กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้เพื่อด�าเนินคดีกับการกระท�าผิดเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	ทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ	
เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 

423 
จาก	แผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย,์	 โดย	 กระทรวง 

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์,	สบืค้นจาก	https://eaht.com/startup/gotoInformationAll?informationType= 
3&generalInformationType=4

424 
จาก	หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๕/ว. ๒๖๑๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒,	 โดย 

กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน,	2562.	สบืค้นจาก	http://legal.labour.go.th/2018/attachments/article/318/2019 
0501160725142.pdf

425 
จาก	เอน็จโีอร่อน จม. เปิดผนกึถึงอยัการสงูสดุ ขอพจิารณาสัง่คดค้ีามนษุย์อย่างเทีย่งธรรม,	โดย	ประชาไท,	2562.	 

สืบค้นจาก	https://prachatai.com/journal/2019/08/83881
426 

จาก	หนังสือกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ตช ๐๐๒๖.๘๐๔/๓๔๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง แจ้งข้อมูลประกอบการจัดทำารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำาปี ๒๕๖๒.
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ต่อมาคณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วันที	่11	กนัยายน	2561	อนมุตัใินหลกัการของร่างพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม 
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	 พ.ศ.	 ....	 และส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 ซึ่งคาดว่า 
ร่างกฎหมายนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถคัดแยกผู้เสียหายในความผิดฐานลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถ่ินฐานและความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ชัดเจนขึ้น	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	 2562	 ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณา 
ร่างกฎหมายดังกล่าว	

	 	 ส่วนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 กลไกการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่รองรับ
การด�าเนินงานทั้งในระดับพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้ได้แนวทางการด�าเนินงานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอน 
การสมัภาษณ์เบ้ืองต้นเพือ่คัดแยก	จนกระทัง่ถึงการด�าเนนิคดใีนชัน้อยัการและศาล427	รวมทัง้ได้มกีารซกัซ้อมแนวทาง
การปฏบิตังิานด้านการช่วยเหลอืคุ้มครองผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ระดบัจงัหวดัดงัทีไ่ด้กล่าวถงึแล้วในข้อ	5.3.1	ข้างต้น

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

รัฐบาลได้มีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการปราบปรามการค้ามนุษย์	 โดยได้มีการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่พบในการด�าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งมาตรการทางกฎหมาย	 เช่น	 การออกพระราชก�าหนดแก้ไข 
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	พ.ศ.	 2562	 เพื่อก�าหนดให้การบังคับใช้
แรงงานเป็นความผิดเฉพาะและให้ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานได้รับความคุ้มครอง	 และการด�าเนินการให้มี 
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในภาคประมง	 พ.ศ.	 2562	 เพื่ออนุวัติการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ	ฉบบัที	่188	รวมทัง้มาตรการทางบรหิาร	เช่น	การอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานของ 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกับการค้ามนษุย์และการบงัคบัใช้แรงงานในมิติต่าง	ๆ 	เป็นระยะ	ๆ 	ท้ังบคุลากรในกระบวนการ
ยตุธิรรม	เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ทีป่ฏบิตังิานในระดบัจงัหวดั	พนกังานเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการคุม้ครองแรงงานทางทะเล	เจ้าของเรอื	และคนประจ�าเรอื	รวมถึงมีการแสวงหาความร่วมมือกบัประเทศ
เพื่อนบ้านในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	ราชอาณาจักรกมัพชูา	และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามได้กลบัภมูลิ�าเนาและกลบัคนืสูส่งัคม	ส่วนในด้าน 
การจบักมุและด�าเนนิคดต่ีอผูก้ระท�าผดิ	มผีลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรมและมกีารลงโทษผูก้ระท�าผดิหลายราย	รวมถงึ
เจ้าหน้าทีร่ฐัทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับการกระท�าผดิ	ส่วนการคดัแยก	คุม้ครอง	และช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย	กไ็ด้มีความพยายามแก้ไข
ปัญหาการปฏบิติัของเจ้าหน้าทีแ่ละวางแนวทางด�าเนินการระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	อย่างไรกด็	ีกสม.	มีข้อเสนอแนะ 
เพิ่มเติมในเรื่องการค้ามนุษย์	ดังนี้

427 
จาก	ประชมุหารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่กำาหนดแนวทางการดำาเนนิงานคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์, 

โดย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	2562.	สืบค้นจาก	https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery? 
albumID=105
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒183

1.	รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรติดตามผลการด�าเนนิการปราบปรามการบงัคับใช้แรงงานทัง้ในภาคประมง 
และอตุสาหกรรมอื่น	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างยิง่การคดัแยกผูเ้สยีหายจากการบงัคบัใช้แรงงานซึ่งอาจมคีวามแตกต่างจาก 
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	

2.	รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ที่เป็นข้อห่วงกังวลขององค์กรภาคประชาสังคมและที่ปรากฏในรายงานการค้ามนุษย์ประจ�าปี	 2562 
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา	เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาปรบัปรงุพฒันาแนวทางด�าเนนิงาน
เพื่อให้ผู้เสียหายการค้ามนุษย์และจากการบังคับใช้แรงงานได้รับความคุ้มครองที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3.	รฐับาลควรเร่งพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโ้ยกย้ายถิน่ฐาน	พ.ศ.	.... 
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	ทางบก	ทางทะเล	และทาง
อากาศ	เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร	

4.	รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการอบรมและซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัตงิานด้านการค้ามนษุย์และการบงัคบัใช้แรงงานเป็นระยะ	ๆ 	เพือ่ประกนัว่าเจ้าหน้าท่ีจะมีความเข้าใจในบทบาท
และภารกิจของตน	และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อด�าเนิน
การแก้ไขให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป	



ภาคผนวก



ภาค
ผนวก

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒185

หมายเหตุ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ประก�ศ
แต่งต้ังประธานกรรมการ

และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ประกาศ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ภาค
ผนวก

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒189
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คำาสั่ง
แต่งตั้งบุคคลทำาหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ก�รชี้แจงและร�ยง�น
ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มี

การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
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คำาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 1/2562

กรณีรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์

ตามที่องค์กรฮิวแมน	 ไรทส์	 วอทช์	 (Human	 Rights	 Watch	 :	 HRW)	 เผยแพร่รายงานสรุปสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก	 ครั้งที่	 29	 ประจ�าปี	 2562	 (World	 Report	 2019)	 ซึ่งมีการน�าเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี	2561	อยู่หลายประเด็น	นั้น	

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.)	พจิารณาแล้วเหน็ว่า	รายงานดงักล่าวมีการระบขุ้อเทจ็จรงิเก่ียวกบั 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	กสม.	จึงได้ตรวจสอบเพื่อชี้แจงหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อกรณีตามรายงานข้างต้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	 ตามหน้าที่และอ�านาจ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	247	(4)	และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	(4)	และมาตรา	44	ดังนี้	

ในภาพรวม	กสม.	พจิารณาแล้วเห็นว่า	รายงานสรปุสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเทศไทย
ขององค์กรฮิวแมน	ไรทส์	วอทช์	ประจ�าปี	2562	ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงปี	2561	ได้น�าเสนอเนื้อหา
หลายประการที่เป็นประเด็นเดียวกับที่ปรากฏในรายงานฉบับปีที่ผ่านมา	ซึ่งมีบางเรื่องที่	กสม.	ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมและได้มีการช้ีแจงไปแล้ว	 ได้แก่	 ประเด็นเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
และการทรมาน	 กรณีเหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองในปี	 2553	 การแก้ไขกฎหมายที่ท�าให้	 กสม.	 ขาดความเป็น
อิสระในการท�าหน้าที่	กรณีความรุนแรงและการปฏิบัติที่มิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	และกรณีนโยบายปราบปราม 
ยาเสพติด	ท้ังน้ี	ในประเดน็ดงักล่าว	กสม.	ขอยนืยนัข้อมลูตามค�าชีแ้จงคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิที	่1/2562 
เมื่อวันที่	18	เมษายน	25611

ส�าหรับเนื้อหาในรายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2561	 ส่วนอื่น	ๆ 	 นั้น	
กสม.	พจิารณาแล้วเหน็ว่า	มบีางเร่ืองทีร่ายงานข้อเทจ็จรงิท่ีไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม	จงึได้ท�าการตรวจสอบและจดัท�า 
ค�าชี้แจง	รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าวดังนี้

1	
โปรดดูรายละเอียดท่ี	 http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/ 

Statements/ค�าชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-ที่-1-2562.aspx
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒193

1. เสรีภาพในการแสดงออก 

 1.1 กรณีท่ีรายงานว่า รัฐบาลชะลอการยกเลิกมาตรการจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม 

และการชุมนุมอย่างเข้มงวด ทั้งที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แล้ว  

	 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 เมื่อวันที่	 11	 ธันวาคม	 2561	 ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ที่	 22/2561	 เรื่อง	 การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ซึง่มผีลให้ยกเลกิค�าส่ังหวัหน้า	คสช.	จ�านวนหลายฉบบั	รวมทัง้การยกเลกิความผดิฐานมัว่สมุหรอืชมุนมุทางการเมอืง
เกินกว่า	5	คนขึ้นไปตามข้อ	12	ของค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	3/2558	ท�าให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถ
ด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่วันที่	11	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป	และปัจจุบันก็มีการเลือกตั้งแล้ว	

 1.2 กรณท่ีีรายงานว่านักเคล่ือนไหวเพือ่เรยีกร้องประชาธิปไตยอย่างน้อย 130 คน ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั 

ถูกดำาเนินคดีในข้อหาชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย และบางคนถูกดำาเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นจากการเรียกร้องอย่างสงบ 

ให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งโดยไม่ให้มีการชะลอออกไป และให้ยกเลิกมาตรการจำากัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยทันที 

	 จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า	ค�าสัง่หวัหน้า	คสช.	ที	่22/2561	ดงักล่าวข้างต้น	ได้ยกเลกิค�าสัง่ 
หัวหน้า	คสช.	ที่	3/2558	ข้อ	12		ท�าให้ศาลจ�าหน่ายคดีในข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่	5	คนขึ้นไป	นอกจากนี้ 
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย	 พบว่า	 ในบางกรณีที่รัฐสกัดกั้น 
การชุมนุม	 ผู้จัดการชุมนุมได้ขอให้ศาลปกครองมีค�าสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีเพื่อคุ้มครอง
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ	เช่น	การจัดกิจกรรม	“We	Walk…เดินมิตรภาพ”	ของเครือข่ายประชาชน	People	
Go	 Network	 เมื่อเดือนมกราคม	2561	 ซึ่งศาลได้มีค�าสั่งมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการใด	ๆ 	 ท่ีมีลักษณะเป็น 
การปิดกัน้	ขดัขวางการใช้เสรภีาพในการชมุนมุภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย	รวมท้ังให้ด�าเนินการใช้อ�านาจหน้าท่ีตาม 
พระราชบัญญัตกิารชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.	2558	ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	ดแูลการชมุนมุสาธารณะและ
รกัษาความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนโดยเคร่งครดั2	เป็นผลให้กจิกรรมดงักล่าวสามารถด�าเนนิการ 
ได้จนแล้วเสร็จ	เป็นต้น	

2. ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ

 2.1 กรณีที่รายงานว่ามีการจับและควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยกว่า 200 คนจากเวียดนาม กัมพูชา 

และปากีสถานในห้องกักของสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีสภาพเลวร้าย มีการแยกเด็กกว่า 50 คนออกจากพ่อแม่ 

	 จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า	ในประเดน็แยกเดก็ออกจากบดิามารดาว่า	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum	of	Understanding	 :	MoU)	 เรื่องการก�าหนดมาตรการ 
และแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับเมื่อวันท่ี	 21	 มกราคม	 2562 
เพื่อไม่ให้มีการคุมขังเด็กในห้องกักของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐบาล	 การจัดท�า	 MoU 
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและแนวทางปฏบิตังิานของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการไม่กักตวั
เดก็อายตุ�า่กว่า	18	ปี	ไว้ในสถานกักตวัฯ	โดยจะจัดให้เดก็และมารดาอยูใ่นบ้านพกัเดก็และครอบครวัของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม 

2	
ค�าสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด�าที่ 	 154/2561	 วันที่ 	 26	 มกราคม	 2561.	 สืบค้นจาก 

https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/InjunctionOrder-WewalkPeopleGo-AdminCourt.pdf
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และหามาตรการในการช่วยเหลือในระยะยาว	 และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 เม่ือวันที่	 10	 มกราคม	
2560	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามา 
ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�าเนาได้	พ.ศ.	....	

2.2 กรณีท่ีรายงานว่าสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ซึ่งมีอิทธิพล ได้รณรงค์ต่อต้านการให้สัตยาบัน 

และการดำาเนินงานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 188 ว่าด้วยการทำางานในภาคประมง ซึ่งจะให้ 

ความคุ้มครองอย่างเพียงพอกับคนงานประมงที่เสี่ยงภัย 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
ฉบับที	่188	ว่าด้วยการท�างานในภาคประมงแล้วเม่ือวนัท่ี	30	มกราคม	2562	และจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที	่30	มกราคม	
2563	การให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องด�าเนินการต่าง	ๆ 	เพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิแรงงานในภาคประมงตามท่ีก�าหนดในอนุสัญญาฯ	 และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมง	พ.ศ.	2562	ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว	

2.3 กรณีท่ีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 ในรายงานประจำาปีว่าด้วย 

การค้ามนุษย์ และคณะมนตรียุโรปได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในเรือประมงไทย โดยได้ให้ใบเหลือง 

กับประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการควำ่าบาตรทางการค้าเนื่องจากการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และขาดการควบคุม (IUU fishing)

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 เม่ือวันที่	 8	 มกราคม	 2562	 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะ 
ใบเหลืองของภาคประมงไทย	 เพ่ือแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(IUU	fishing)	ของไทย

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2 กรกฎาคม 2562
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คำาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 2/2562

กรณีการรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจำาปี 2561 
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจ�าปี	2561	(Country	Reports	on	Human	Rights	Practices	for	2018)	ซึง่มกีารน�าเสนอสถานการณ์เกีย่วกบั 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี	2561	นั้น	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รายงานดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	 และเห็นควรจัดท�าค�าช้ีแจงหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	 ตามหน้าที่และอ�านาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 247	 (4)	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	2560	 มาตรา	 26	 (4)	 และมาตรา	 44	 โดยในรายงานการปฏิบัติ 
ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้	 ในส่วนของประเทศไทยแบ่งเนื้อหาออกเป็น	 7	 หมวด	 มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	ซึ่งควรชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้	

1. หมวด 2 การเคารพสิทธิเสรีภาพของพลเมือง  

 กรณีท่ีรายงานว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ 

ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อจำากัดของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อ “คุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษา 

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” อย่างไรก็ดี 

คำาส่ัง คสช. ท่ีประกาศใช้ภายใต้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

และยังมีผลบังคับใช้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับน้ี ยังคงห้ามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลต้ังแต่ห้าคนขึ้นไปและกำาหนด 

บทลงโทษผู้ที่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองใด ๆ  ก็ตาม

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2561	หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.)	 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย	 ได้มีค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.	 ที่	 22/2561	 เร่ืองการให้ประชาชนและ
พรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง	 ยกเลิกค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.	 จ�านวนหลายฉบับ1	 รวมท้ังการยกเลิก

1	
ตามอ�านาจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	265
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ความผิดฐานมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกินกว่าห้าคนขึ้นไปตามข้อ	12	ของค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	3/2558	ท�าให้
ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่วันที่	11	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป	และ
หลงัจากการยกเลิกค�าส่ังฉบับนีม้ข้ีอมลูว่าศาลยตุธิรรมและศาลทหารมคี�าพพิากษายกฟ้องและจ�าหน่ายคดคีวามผดิฐาน
ชุมนุมทางการเมืองเกินกว่าห้าคนแล้วจ�านวนหนึ่ง2   

2. หมวด 5 ท่าทีของรัฐบาลต่อการสืบสวนโดยองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนในประเด็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

 กรณีที่รายงานว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับคำาร้อง 225 เรื่อง นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 

จนถึงเดือนกันยายน 2561 ในจำานวนน้ีมี 36 เรื่องเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาการกระทำามิชอบโดยตำารวจ กลุ่มสิทธิมนุษยชน 

ยังคงวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีไม่ยื่นฟ้องร้องผู้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง 

หรือในนามของผู้ร้องเรียน 

	 ขอชี้แจงว่าตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	มีเรื่องร้องเรียนที่	กสม.	รับเป็นค�าร้อง	
จ�านวน	232	เรือ่ง3	ในจ�านวนนีม้กีรณข้ีอกล่าวหาว่าเป็นการกระท�ามชิอบโดยต�ารวจ	จ�านวน	9	เรือ่ง	ซึง่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท�าเป็นรายงานผลการตรวจสอบฯ	 เรียบร้อยแล้ว 
จ�านวน	5	เรื่อง	และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง	จ�านวน	4	เรื่อง4

	 ในประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ยื่นฟ้องร้องผู้กระท�าการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้วยตนเองหรือในนามของผู้ร้องเรียนนั้น	 ขอชี้แจงว่า	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 ไม่ได้ก�าหนดให้	 กสม.	 มีหน้าที่และอ�านาจในการฟ้องคดีแทน 
ผู้ร้องเรียน

2	
เช่น	เมื่อวันที่	16	มกราคม	2562	ศาลทหารกรุงเทพมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีกรณีแกนน�ากลุ่ม	นปช.	19	คน	ซึ่งถูกฟ้อง

เนื่องจากจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติท่ีห้างบิ้กซีลาดพร้าว	 และเมื่อวันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2562	 ศาลทหารขอนแก่นมี 
ค�าสั่งจ�าหน่ายคดีกรณีนักกิจกรรมกลุ่มดาวดินสองคนชูป้ายคัดค้านการรัฐประหาร	ตั้งแต่	22	พฤษภาคม	2558	เป็นต้น	สืบค้นจาก	 
https://freedom.ilaw.or.th/node/657

3	
ณ	วันที่	18	พฤศจิกายน	2562	กสม.	ได้ตรวจสอบและจัดท�ารายงานแล้วเสร็จจ�านวน	229	เรื่อง

4	
เรื่องร้องเรียนที่	 กสม.	 รับเป็นค�าร้องจ�านวน	 232	 เรื่อง	 มีกรณีข้อกล่าวหาว่าเป็นการกระท�ามิชอบโดยต�ารวจ 

จ�านวน	9	เรื่อง	ดังนี้
(1)	ค�าร้องที่	398/2560	ลงวันที่	2	ตุลาคม	2560

(2)	ค�าร้องที่	8/2561	ลงวันที่	12	มกราคม	2561

(3)	ค�าร้องที่	133/2561	ลงวันที่	23	สิงหาคม	2561

(4)	ค�าร้องที่	161/2561	ลงวันที่	26	ตุลาคม	2561

(5)	รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ที่	142/2561	ลงวันที่	28	มีนาคม	2561

(6)	รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ที่	167/2561	ลงวันที่	18	เมษายน	256

(7)	รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ที่	266/2561	ลงวันที่	26	กันยายน	2561

(8)	รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ที่	33/2562	ลงวันที่	6	กุมภาพันธ์	2562

(9)	รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ที่	278/2562	ลงวันที่	12	มิถุนายน	2562



ภาค
ผนวก

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒197

แต่ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษแทนผู้เสียหายซึ่งเป็นไปมาตรา	 37	 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ท่ีบญัญตัว่ิา	ในกรณท่ีีการละเมิดสทิธิมนุษยชนเรือ่งใดเป็นความผดิ 
อาญาและผูเ้สยีหายไม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะร้องทกุข์หรอืกล่าวโทษด้วยตนเองได้	ให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
หรอืผู้ซ่ึงคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิอบหมายมีอ�านาจร้องทุกข์หรอืกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผูเ้สยีหาย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ทั้งนี้	 กสม.	 ได้ออกแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทน 
ผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วเมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2561	

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
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19 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ	 การจัดท�าค�าชี้แจงต่อรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจ�าปี	 2561	 ของกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมรกิา	ได้หยดุชะงกัลง	เนือ่งจากเมือ่วนัพธุที	่31	กรกฎาคม	2562	มกีรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตบิางคนลาออก	ท�าให้

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิกีรรมการเหลอืเพยีง	3	คน	เป็นเหตุให้ไม่สามารถเปิดประชมุคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 

แห่งชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	ได้	 

ต่อมาเมือ่วนัที	่1	พฤศจกิายน	2562	ประธานศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสงูสดุได้แต่งตัง้ผูท้�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการชัว่คราว

จ�านวน	 4	 คน	 ท�าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเปิดประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบค�าชี้แจงฉบับนี้ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่	19	พฤศจิกายน	2562		
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