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อุณาโลม

ความยิ่งใหญ่

รัศมี

การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนไปทั่วทุกทิศ

รูปทรงดอกบัว

ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม

การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ให้เป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ

การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้ม
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ

สีน�้ำเงิน หมายถึง สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม

หมายถึง ความมุ่งมั่น อดทนในการท�ำงานเพื่อประชาชน
หมายถึง ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม
		
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
เครื่องหมายราชการดังกล่าว นอกจากใช้เป็นตราประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว
ให้ใช้เป็นตราประจ�ำต�ำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตราประจ�ำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และตราประจ�ำต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ค�ำน�ำ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เป็นครัง้ แรกโดยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน หรือหลักการปารีส ที่ได้รับการรับรองโดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
เมื่อเดือนธันวาคม 2536 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสมีหน้าที่ในการเสนอ
ความเห็น ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ หรือรายงานในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐบาล รัฐสภา หรือองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในลักษณะของการให้ค�ำปรึกษา
ทั้ ง เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎระเบี ย บ สถานการณ์ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นอกจากนี้
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยั ง มี บ ทบาทในการร่ ว มมื อ กั บ กลไกของสหประชาชาติ และสถาบั น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ชาติ ข องประเทศอื่ น ๆ รวมถึ ง การเผยแพร่ แ ละ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านการให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และผ่านสื่อต่าง ๆ
และในการท�ำหน้าที่ดังกล่าว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอิสระในการพิจารณาเรื่องใด ๆ
ที่อยู่ในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานใด และสามารถรับฟัง
ข้อมูลจากบุคคลหรือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ได้
การจัดท�ำรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศเป็นหน้าทีส่ �ำคัญประการหนึง่
ของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต ามหลั ก การปารี ส ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น�ำเสนอข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศให้ รั ฐ บาลได้ รั บ ทราบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สถานการณ์ ห รื อ ประเด็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยสถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจให้ข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนั้นและเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปีของ กสม. จึงเป็นการท�ำหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส รวมทั้งยังเป็นไปตามหน้าที่
และอ�ำนาจที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2)
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 26 (2) ประกอบมาตรา 33 มาตรา 40 และมาตรา 44 ที่บัญญัติให้ กสม. เฝ้าระวังและ
ติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนือ่ ง และให้จดั ท�ำรายงาน
ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ตอ่ ประชาชน การจัดท�ำรายงานให้ท�ำแบบสรุปและให้มเี นือ้ หาอย่างน้อย
ประกอบด้วยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยต้อง
ค�ำนึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์สว่ นรวมของชาติเป็นส�ำคัญ และให้หน่วยงานของ
รัฐให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบเพือ่ ประกอบการจัดท�ำรายงาน
ตามที่ กสม. ร้องขอด้วย
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยฉบับนี้ จัดท�ำขึ้น
จากกระบวนการติดตามเหตุการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงระยะเวลาระหว่าง
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ

หน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงานของ กสม. ได้รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ
ทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป จากการท�ำงานของ กสม. เอง ทั้งในส่วนข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และแถลงการณ์ของ กสม. ต่อเหตุการณ์ส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ การสัมมนาเวทีต่าง ๆ และจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในพืน้ ที่ จากนัน้ จึงน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ หมดมาประมวลเป็นสถานการณ์
และท�ำการประเมินโดยวิเคราะห์ว่า จากเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐได้เคารพและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในประเทศ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากลหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร จากนั้ น จึ ง จั ด ท�ำเป็ น รายงานโดยสรุ ป ประกอบด้ ว ยสถานการณ์ สิ ท ธิ
ในแต่ละด้าน บทประเมินสถานการณ์ และข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ มีบททีน่ �ำเสนอสถานการณ์
ในปี 2563 ที่ส�ำคัญ 2 เหตุการณ์ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมือง ดังปรากฏในบทที่ 2 ส่วนเนื้อหาส่วนที่เหลือได้แบ่งการน�ำเสนอเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ สิทธิตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) สิทธิตาม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) และสิทธิของ
กลุ่มเฉพาะ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ และผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ ดังปรากฏในบทที่ 3 4 และ 5 ตามล�ำดับ กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท�ำ
รายงานฉบั บ นี้ จ ะท�ำให้ รั ฐ บาล สมาชิ ก รั ฐ สภา และประชาชน ได้ รั บ ทราบทั้ ง ความคื บ หน้ า
ในการด�ำเนินการต่าง ๆ ของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปัญหา
และความท้าทายที่พบในปี 2563 และข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะช่วยให้รัฐพิจารณาทบทวน
สถานการณ์และปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัจจัย
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Executive Summary
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บทสรุปผู้บริหาร
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศฉบับนี้ เป็นการด�ำเนินการ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่บัญญัติในมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยในการจัดท�ำรายงานดังกล่าว กสม. ได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปี 2563 ทั้งข้อมูลจากการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลจากภาคประชาชน ข้อมูล
จากการปฏิบตั งิ านของ กสม. และจากการประชุมรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญา
ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีและมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ ประเมินสถานการณ์สทิ ธิในแต่ละด้านและจัดท�ำข้อเสนอแนะ
โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญในบริบทของประเทศไทยในปี 2563 ได้แก่ (1) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพาะ (2) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (3) การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และ (4) การประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของกลุม่ บุคคล ดังมีสาระ
ส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพาะ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร

ในปี 2563 มีสถานการณ์เฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ 2 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวงกว้างท�ำให้รฐั บาลต้องประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินเพือ่ ก�ำหนดมาตรการ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยบางมาตรการมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ อาทิ
การห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด การก�ำหนดเวลาออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว การห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มหรือ
การชุมนุม แต่มาตรการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
ทีแ่ สดงให้เห็นว่า เป็นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและรัฐได้ผอ่ นผันหรือยกเว้นการบังคับใช้มาตรการเหล่านัน้ เมือ่ สถานการณ์
แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มแรงงาน
ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะมีมาตรฐาน
การด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม ผ่านมาตรการเยียวยาและมาตรการทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การให้
ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ท�ำให้ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากมีอุปสรรค
ทางภาษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และยังพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
ในกลุม่ ผูห้ ญิง และปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะเรือ่ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ ในการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ที่พบในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากและการติดเชื้อในหลายจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน
สะท้อนถึงการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างจริงจัง
จึงท�ำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขนึ้ กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลให้ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ของประชากรบางกลุ่มและก�ำหนดช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงและใช้สิทธิในทางปฏิบัติ
ได้จริง ในส่วนของการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นัน้ ควรจัดหาให้บคุ คลทีม่ คี วามเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจสัมผัส
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กับผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูท้ มี่ คี วามเปราะบางด้านสุขภาพให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดสูง
ที่ มี ก ารกั ก ตั ว แรงงานต่ า งด้ า วในพื้ น ที่ จ�ำกั ด และสภาพแออั ด และยั ง ไม่ ส ามารถแยกบุ ค คลที่ อ าจติ ด เชื้ อ ออกได้
ควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและมาตรการ
ของรัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้และด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ต่อการแก้ปญ
ั หาการลักลอบน�ำแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมายเข้าประเทศ และการเปิดบ่อนการพนันทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะหากมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระท�ำความผิดดังกล่าว
ส�ำหรับสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ปี 2563
เป็ น ปี ที่ มี ก ารชุ ม นุ ม เกิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่ ทั้ ง การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งและการชุ ม นุ ม เพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หาสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิ จและสั ง คมต่ อ เนื่ อ งเกื อ บตลอดทั้ ง ปี ยกเว้น ในช่ว งที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เริ่ม ตั้งแต่ป ลาย
เดือนมีนาคม 2563 และรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงการห้ามชุมนุมใด ๆ แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น รัฐบาล
ได้ผอ่ นคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุม่ และกลับมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้ตงั้ แต่เดือน
สิงหาคม 2563 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ แต่ยงั ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคทีท่ างราชการก�ำหนด
หลังจากการผ่อนคลายมาตรการ กลุ่มต่าง ๆ ได้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่ง กสม. ได้เฝ้าระวัง
และติ ด ตามสถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม โดยใกล้ ชิ ด และมี แ ถลงการณ์ ห รื อ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐและผูช้ มุ นุมตระหนักถึงหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีขอ้ เสนอแนะ
หลายประการเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
ตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา ICCPR ให้การรับรอง จากการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมส่วนใหญ่พบว่า
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ความสงบเรียบร้อยในบางกรณี แต่ทั้งสองฝ่ายพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี
มีการชุมนุมสองกรณีที่บริเวณแยกปทุมวันและหน้ารัฐสภาที่รัฐใช้มาตรการยุติการชุมนุมโดยการฉีดน�้ำแรงดันสูง ซึ่งมี
การผสมสารเคมีเข้าใส่ผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่แยกปทุมวัน ซึ่ง กสม. เห็นว่ายังไม่ปรากฏ
ลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ ค วามรุ น แรงจนถึ ง ขั้ น ต้ อ งใช้ ม าตรการสลายการชุ ม นุ ม การฉี ด น�้ ำ ผสมสารเคมี
จึงเป็นการกระท�ำที่เกินสมควรแก่เหตุ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมรัฐยังคงท�ำหน้าที่ดูแลการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบของประชาชนโดยไม่ได้แทรกแซงการใช้เสรีภาดังกล่าวแม้ในบางกรณีผู้จัดการชุมนุมไม่ได้แจ้งการชุมนุม
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แต่การชุมนุมยังคงด�ำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ รัฐได้มี
การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ชุมนุมจ�ำนวนหนึ่งในฐานความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ในเรื่องสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และโดยทั่วไปผู้ชุมนุมได้รับ
การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการด�ำเนินคดี

(2)

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มีประเด็นส�ำคัญได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การติดตามจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และปัญหา
เรือนจ�ำแออัด สถานการณ์การกระท�ำทรมาน การบังคับให้สญ
ู หาย และการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทษประหารชีวิต การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน
ในปี 2563 รัฐยังคงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งการ
ช่วยเหลือผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ทีม่ จี �ำนวนเพิม่ ขึน้ ส่วนการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนยุตธิ รรมในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ ป ระชาชน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งการปล่ อ ยชั่ ว คราวและค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด�ำเนิ น คดี ใ นขณะที่
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ศาลยุ ติ ธ รรมได้ มี ข ้ อ แนะน�ำหลายฉบั บ ที่ ย กระดั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพทั้ ง ของผู ้ เ สี ย หายและผู ้ ต ้ อ งหา
หรือจ�ำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยชั่วคราวระหว่างการด�ำเนินคดี ส�ำหรับการลดความแออัด
ในเรื อนจ�ำนั้ น นอกจากการจั ด สรรงบประมาณเพื่อ ขยายพื้น ที่เรือ นจ�ำแล้ว กสม. เห็น ว่าควรน�ำวิธีการอื่น มาใช้
ร่วมด้วย เช่น การปล่อยชั่วคราว การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และการให้ผู้กระท�ำความผิดที่ไม่ร้ายแรงบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อลดปริมาณผู้ต้องขัง
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และเตรียมเสนอ
เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรต่อไป อย่างไรก็ดี กสม. ยังคงมีขอ้ ห่วงกังวลต่อรายงานทีก่ ล่าวอ้างว่า มีการกระท�ำ
ทรมานโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ พบว่ามีการร้องเรียนอยูเ่ ป็นระยะแม้วา่ จะมีจ�ำนวนลดน้อยลงก็ตาม นอกจากนี้ สถานการณ์
การเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในระหว่างการจับกุม การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ และในระหว่างการฝึกฝนหลักสูตร
ต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง กสม. เห็นว่าต้องสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
และควรมีการสอบสวนการเสียชีวิตของบุคคลระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือระหว่างการฝึก ตลอดจน
มีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก
ในด้านการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 161/1 และ มาตรา 165/2 เพือ่ ให้ศาลมีอ�ำนาจยกฟ้องในชัน้ การตรวจค�ำฟ้องหากคดีมเี จตนากลัน่ แกล้งเพือ่ ด�ำเนินคดี
แต่มีข้อสังเกตจากภาคประชาสังคมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกรณีที่เป็นคดีระหว่างเอกชน
ด้วยกัน แต่การฟ้องคดีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่มหี น่วยงานรัฐเป็นคูก่ รณีมากกว่า นอกจากนี้ ยังปรากฏสถานการณ์
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกข่มขู่คุกคามหลายกรณี ซึ่งบางกรณี กสม. ได้ช่วยประสานงานให้หน่วยงานของรัฐเพื่อดูแล
ความปลอดภัย เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได และสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น
ส�ำหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถิติการก่อความไม่สงบ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ
ในปี 2563 มีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและมีความพยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งในมิติของกระบวนการพูดคุย
สันติสขุ การจัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าทีด่ า้ นความมัน่ คง และการปรับปรุงสถานที่
ควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยให้สามารถตรวจสอบได้ แต่ยงั มีประเด็นทีอ่ าจกระทบสิทธิของประชาชนทีย่ งั คงต้องติดตามเฝ้าระวัง
เช่น การกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำทรมานต่อผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง กรณีข้อร้องเรียนการขอตรวจ DNA
ประชาชนในบางพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงของประชาชน รวมถึง
การระงับสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (face recognition)
เพื่ อ ยื น ยั น อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 เป็ น ต้ น ซึ่ ง อาจกระทบสิ ท ธิ
ในการรับรู้ข่าวสารในของสถานการณ์ดังกล่าว ในประเด็นนี้ กสม. เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนโดยการท�ำความเข้าใจกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้น

(3)

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร

มีประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิด้านสุขภาพ
สิทธิด้านการศึกษา และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กรณีสิทธิแรงงาน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
ท�ำให้แรงงานจ�ำนวนมากถูกเลิกจ้าง จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน
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กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าปีงบประมาณ 2562 สูงถึงร้อยละ 74 ซึ่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
นอกจากนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้มีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มีการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. .... และปรับปรุงกฎหมายการขยายอายุให้แรงงานอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถ
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมได้ ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด 19 เช่นเดียวกันนั้น รัฐมีมาตรการเยียวยาและผ่อนปรนให้อยู่ในประเทศไทยและท�ำงานได้ต่อไป ในกลุ่ม
แรงงานประมงซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้มกี ารออกประกาศเพือ่ ให้การคุม้ ครองการได้รบั ค่าตอบแทน
รายเดือน ความช่วยเหลือจากรัฐในการตรวจทานความถูกต้องของสัญญาจ้าง และการประกันสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้
กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานถึงสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายแรงงานและช่องทางในการร้องเรียน การบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างเคร่งครัด การประชาสัมพันธ์
ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้น และให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน
เป็นต้น
ในส่วนของสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2563 รัฐบาลได้ส�ำรวจการถือครองที่ดิน
ของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อออกมาตรการผ่อนผันให้ประชาชนในพื้นที่
มีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ แต่ภาคประชาชนยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน
ทีต่ อ้ งอยูน่ อกเขตป่าอนุรกั ษ์ อาจท�ำให้ชมุ ชนทีอ่ าศัยและพึง่ พิงป่าไม้ทอี่ ยูใ่ นเขตป่าอนุรกั ษ์ไม่สามารถขอจัดตัง้ ป่าชุมชนได้
กลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวกะเหรีย่ งและชาวเลยังประสบปัญหาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ �ำกินและบางรายถูกด�ำเนินคดีโดยหน่วยงานรัฐ
นอกจากนี้ การด�ำเนินโครงการของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู้อนุญาตให้ด�ำเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนยังขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างเพียงพอในหลายกรณี เช่น การขออนุญาตเกี่ยวกับเหมืองแร่ หรือการสร้างก�ำแพงกันคลื่น
ชายฝั่งทะเล ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล อาทิ ควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ให้รับรอง
สิทธิชุมชนเพื่อให้ชุมชนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับรัฐได้ การให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึง
มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
ในประเด็นสิทธิดา้ นสุขภาพ ในปี 2563 รัฐบาลมีการด�ำเนินการต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยี การจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรค เป็นต้น ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่ควรติดตามและเฝ้าระวัง คือ ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ และการบริการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจยังไม่เพียงพอ
ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนบางส่วน
ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากฝุน่ ละอองขนาดเล็ก ในส่วนของการใช้สารเคมีปอ้ งกัน
และก�ำจัดศัตรูพชื ทีก่ ระทบต่อสุขภาพ มีบางภาคส่วนทีเ่ รียกร้องให้ยงั คงใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไป เนือ่ งจาก
ยังไม่สามารถหาสารทดแทนให้แก่เกษตรกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและราคาทีเ่ หมาะสมได้ ทัง้ นี้ กสม. มีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเร่งด�ำเนินการในเชิงรุกเพื่อส�ำรวจและวางแผนเพื่อช่วยเหลือคนที่ส่งสัญญาณ
การฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นละออง
PM 2.5 รวมทั้งการจัดให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอและในราคาที่เข้าถึงได้ และเร่งหา
มาตรการรองรับที่เหมาะสมส�ำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้งาน
ส�ำหรับสิทธิด้านการศึกษาพบว่า สถิติการเข้าถึงการศึกษาของประชากรในวัยเรียนของประเทศไทยในปี 2563
ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ประชากรในวัยเรียนประมาณ 2 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาสถิตินักเรียน
ที่ออกจากการศึกษากลางคันจะมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับต�่ำ และรัฐบาลได้มีความพยายามที่เป็นรูปธรรม
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ในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาผ่านกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการ
ศึกษา (กสศ.) ในด้านคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2560-2562
มีผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาค่อนข้างต�่ำส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล�้ำของคะแนนระหว่างโรงเรียน
ในเขตเมืองกับโรงเรียนนอกเขตเมือง กสม. จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาจัดท�ำแผนหรือมาตรการแก้ไขปัญหา
ประชากรในวัยเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กองทุน กยศ. และกองทุน กสศ. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งก�ำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยสร้างกลไกมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐบาลได้เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐในการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) มีการจัดตั้งกลไกในการติดตามผลการด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ และมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจตาม
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และผลักดันมาตรการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ในแบบแสดงรายการประจ�ำปีของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมายังปรากฏการด�ำเนินการ
ของภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลให้เร่งรัดหน่วยงานปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารฯ อย่างจริงจังภายในกรอบ
ระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ รวมถึงเปิดเผยความคืบหน้าให้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบ มีมาตรการจูงใจภาคธุรกิจในการน�ำหลักการ
ชี้แนะฯ มาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร

ในรายงานฉบับนี้ กสม. ได้น�ำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร 5 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
สตรีรวมถึงประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
และผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่พักพิง
ในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในหลายด้าน อาทิ
การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า เดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป การจัด
อบรมพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนเอกชนเพื่อมิให้มีการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์
อย่างไรก็ดี ยังมีสงิ่ ทีต่ อ้ งเร่งรัดด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การจัดท�ำร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย การดูแลให้เด็ก
และเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาส�ำคัญคือ การกระท�ำความรุนแรงและ
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่ (bully) ในโรงเรียนและ
ทางโซเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ อาทิ รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งพิจารณาร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 โดยให้ความส�ำคัญกับเด็กกลุ่มที่มีอุปสรรค
ในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นพิเศษ การมีมาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ในสถานศึกษาและโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย
มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิผล การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งอาจพิจารณาขยายความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัด
ให้มีระบบให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องดังกล่าว
ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับประชากรสูงอายุ
ที่จะเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่เป็นรูปธรรมและสามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุในด้านเศรษฐกิจ
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สุขภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม การคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับการท�ำงานโดยขยายอายุแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิเป็น
ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิม 60 ปีเป็น 65 ปี และส่งเสริมการเข้าถึง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังพบว่า มีปัญหาและความท้าทายบางประการ อาทิ การจัด
ระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง อุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ปัญหา
การใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ข้างต้นอย่างครอบคลุมแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2563 และได้ย�้ำข้อเสนอแนะ
บางข้อในรายงานฉบับนี้ เช่น การให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิในการมีสวัสดิการสังคมและ
มาตรฐานการครองชีพทีเ่ พียงพอ การพิจารณาทบทวนกฎหมายและระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การก�ำหนดแนวทางให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง การก�ำหนดกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาผูส้ งู อายุถกู ทอดทิง้ ถูกกระท�ำรุนแรง หรือถูกล่วงละเมิดทัง้ จากบุคคลในและนอกครอบครัวในระดับท้องถิน่ รวมถึง
การใช้เครือข่ายอาสาสมัครในการด�ำเนินงาน และการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
ส�ำหรับกลุ่มคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการในหลายด้าน
ทั้งการส่งเสริมสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมโดยเพิ่มเบี้ยความพิการส�ำหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ การส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและทัว่ ถึงผ่านศูนย์บริการคนพิการในระดับ
ชุมชน การส่งเสริมการเข้าถึงการมีงานท�ำผ่านการฝึกอาชีพและการจัดหางาน การจัดให้มีระบบบริการผู้ช่วยคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถด�ำรงชีวิตได้โดยอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ตามอนุสัญญา CRPD นอกจากนี้
รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะของ กสม. เรือ่ งการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะและได้เริม่ ด�ำเนินการท�ำแผนเพือ่ ปรับปรุง
และออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งก�ำหนดมาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นของระบบขนส่งสาธารณะ
ทีค่ นพิการใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิบางประการยังไม่เห็นผลชัดเจน
โดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษาของเด็กพิการที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาทางการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กออทิสติกเป็นกลุ่มที่ยังขาดรูปแบบ
ระบบการจัดการศึกษาทีช่ ดั เจน ขาดครูผสู้ อนทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทีเ่ หมาะสม ขาดระบบสนับสนุนครอบครัวให้สามารถ
เตรียมความพร้อมเด็กพิการกลุ่มนี้ในการเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติได้ ด้านสิทธิในการท�ำงาน พบว่าจ�ำนวนคนพิการที่ได้
ท�ำงานตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไม่เพิ่มขึ้น การจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐยังมีน้อย ขณะเดียวกัน
ยังไม่พบว่ามีมาตรการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือที่ชัดเจนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงพิการ กสม. จึงมี
ข้อเสนอแนะต่อรัฐเพื่อส่งเสริมให้คนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิด้านการศึกษา โดยการจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมแก่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รวมทั้งจัดให้มีระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท ด้านการจ้างงานควรศึกษาปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อ
การจ้างงานหรือการท�ำงานของคนพิการซึง่ ยังมีจ�ำนวนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับคนพิการทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงานและท�ำงานได้
อีกทั้งควรพิจารณามาตรการในการป้องกันคนพิการ โดยเฉพาะเด็กหญิงพิการจากการถูกท�ำร้ายหรือล่วงละเมิด
และเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยา เป็นต้น
ในด้านสิทธิสตรี รัฐมีการด�ำเนินการที่ส่งเสริมและคุ้มครองสตรีหลายด้าน อาทิ การปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่อแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีซึ่งมีสถิติคดีลดลง การออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท�ำงานซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CEDAW การแก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 เกี่ยวกับเงื่อนไขการท�ำแท้งซึ่งจะช่วยให้สตรีที่มีความจ�ำเป็น
เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศภายในองค์กรของตน ตลอดจนการจัดท�ำร่างกฎหมายคู่ชีวิตและเตรียมแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในเรื่องการก่อตั้งครอบครัว อย่างไรก็ตาม พบว่า
การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�ำสูงถึงร้อยละ 84 รวมทั้งยังคงพบ
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การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลควรพิจารณามาตรการ
แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวที่ต้นเหตุของปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำ
อนุสัญญา CEDAW ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานบริการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
มีส่วนให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง และควรมีการติดตามผลการด�ำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ
ในที่ท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ
ในส่ ว นของผู ้ มี ป ั ญ หาทางสถานะและสิ ท ธิ กระทรวงมหาดไทยได้ พ ยายามแก้ ไขปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ในการพิจารณาให้สถานะ/สัญชาติแก่บคุ คลเพือ่ ให้กระบวนการมีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระแก่ผยู้ นื่ ขอ เช่น การก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาค�ำขอสถานะ/สัญชาติให้ชัดเจนขึ้น ท�ำให้สามารถ
ให้สถานะและสัญชาติไทยแก่บุคคลเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ รัฐยังได้ให้สิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุข
แก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และมีการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก
นักเรียนทีม่ เี ลขประจ�ำตัวขึน้ ด้วยตัวอักษร G อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั ยังคงเหลือผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะทางทะเบียนมากถึง 480,694 คน
และยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งปัญหาการแสวงหาพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของผู้มีปัญหาทางสถานะ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องกลไกการด�ำเนินงาน ก�ำลังคนและ
งบประมาณที่จ�ำกัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ที่เข้าเกณฑ์ขอแปลงสัญชาติ
ด้านการคุม้ ครองผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ผูล้ ภี้ ยั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจเรื่องการก�ำหนด
มาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
การจัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานกับ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะเปราะบางโดยส่งเด็กพร้อมมารดาเข้ารับการดูแล
ในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือของเอกชน ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
ชาวเมียนมากลับประเทศอาจยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ในปีนี้เนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19
ในประเด็นเกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติ
การเร่งด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพือ่ จ�ำแนกเด็กนักเรียนกลุม่ G ออกจากเด็กทีม่ สี ถานะอยูเ่ ดิม รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทาง
ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุข ในส่วนของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเร่งก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรอง
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมลิ �ำเนาได้ พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้สามารถ
น�ำระเบียบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว ควรเร่งศึกษาและพิจารณาการถอนข้อสงวนของไทยในอนุสัญญา CRC
ข้อที่ 22 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และเร่งจัดท�ำขั้นตอน
การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
ในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 โดยเร็ว
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Executive Summary
The compilation of this assessment report on Thailand’s human rights situation
is carried out according to the duties and powers of the National Human Rights Commission
of Thailand (NHRCT) as stipulated in Section 247 (2) of the Constitution of the Kingdom
of Thailand B.E. 2560 (2017), and Section 26 (2) of the Organic Act on the National Human
Rights Commission of Thailand, B.E. 2560 (2017). In preparing this report, the NHRCT
has compiled information from all human rights-related events which happened in 2020, consisting
of measures taken by government agencies, information from civil society organizations,
the work of the NHRCT itself, and information obtained from various meetings and
seminars attended by various stakeholders. The gathered information was then analyzed within
the framework of the various human rights guaranteed by the Constitution, domestic laws,
and treaties which Thailand is a party to and has an obligation to comply with. On such
basis was the situation on human rights assessed, and the recommendations then made
accordingly. The content of this report was divided into four parts according to the
classification found in international human rights treaties and the significant human rights
issues in Thailand’s context in 2020. They are: (1) assessment of human rights situation
in specific circumstances (2) assessment of human rights situation relating to civil and
political rights (3) assessment of human rights situation relating to economic, social and
cultural rights, and (4) assessment of human rights situation of specific groups of persons.
The gist of the report can be summarized as follows:

(1)

Assessment of Human Rights Situation
in Specific Circumstances

In 2020, there are two significant circumstances which affect human rights.
They are the severe spreading of Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) pandemic, and a series
of political protests by school and university students and like-minded people.
The COVID 19 pandemic has prompted the Thai government to declare a state of
emergency to set out measures for controlling the spread of the disease, some of which
put additional restriction on certain rights and liberties of the people, e.g., prohibition of
cross-provincial travel, enforcement of curfew requiring people to stay in their homes during
certain hours, and prohibition of gathering or assembly. The above-mentioned measures are
necessary and proportionate with the severity of the situation, and proved to be effective
by concrete evidence. However, the government lifted or eased some of those measures
when the situation had improved. Simultaneously, the government came up with measures
to assist different groups of people whose livelihood had been affected economically, such
as labour workers, the elderly and people with disabilities. Realizing the need to protect the
right to an adequate standard of living of the affected people, the government introduced
20
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assistance and fiscal measures to reduce the people’s expenditure burden. However, certain
assistance packages using online platforms could not reach some affected groups, e.g., ethnic
groups due to obstacles in language or lack of internet access for those living in remote areas.
The domestic violence cases against women have increased and some women face lack of
access to health care services especially regarding termination of pregnancy. It is found that
the new round of COVID 19 spread, mainly among migrant workers and in certain provinces
among those linked with gambling places, is a result of the government’s failure to strictly
enforce relevant laws. The NHRCT has therefore made recommendations to the government
that it should consider reaching out to certain groups of people and set appropriate practical
channels to provide access for those groups to effectively exercise their rights. With regard
to the distribution of COVID 19 vaccines, priorities should be given without discrimination
to people with greater risks, i.e., those whose work may involve direct contact with
COVID 19-infected patients and people who are more vulnerable to be infected in terms of
health. COVID 19 vaccines should be given to those living in highly infected areas, where migrant
workers are densely populated in quarantine places without separation of the people who
may have already been infected. Additional measures should be sought to reduce the risks,
including extensive communication to disseminate knowledge about disease prevention and
government measures in the languages that migrant workers can understand. Laws should be
strictly enforced to curb the illegal importation of migrant workers and operation of gambling
establishments countrywide, especially where government officials are involved.
21

As for the situation regarding political protests led by school and university students,
2020 saw many protests happening in several parts of the country; some are political
in nature while others are aimed at putting forward demands relating to economic and social
rights. Such protests took place almost throughout the year except during the period under
the state of emergency, starting from the end of March 2020 as the government found it
necessary to implement strict measures to control the spread of COVID 19 in protecting the
people’s right to health, including prohibition of any gathering or assembly. However, when
the spread of COVID 19 situation improved, the government eased the measures to enable
the people to organize gathering activities and exercise their right to peaceful assembly
under the public assembly law from August 2020 onward, but protestors still had to observe
the disease control measures as set out by the authorities. After the measures were eased,
there has been a series of protests organized by various groups at different locations.
The NHRCT has monitored the situation very closely and issued several statements or press
releases where it deemed appropriate to the situation to ensure that both the authorities and
protesters recognize and respect the human rights principles in their undertakings. It has also
made a number of recommendations to the government and concerned agencies to adopt
certain measures to enable the people to exercise their liberty to assemble peacefully as
guaranteed by the Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR). From the NHRCT’s monitoring, it is found that in general there have been no serious
violent incidents during the protests apart from minor clashes between the protesters and
state officers in charge of maintaining law and order in certain cases. Both sides have shown
tolerance to avoid using violence. However, there are two incidents which are of concern to
the NHRCT, one at Pathumwan intersection and the other in front of the Parliament House,
where the authorities decided to disperse the protesters by using water cannons mixed
with chemicals and tear gases. With regard to the protest at Pathumwan intersection on
16 October 2020, the NHRCT was of the view that there was no act of violence to such degree
that would justify the need to end the protest, thus the use of water cannons mixed with
chemicals is not proportionate to the exigency of the situation. However, on the whole,
the government has facilitated the people’s exercise of their right to peaceful assembly
without interference. Despite the failure of some organizers to inform the authorities
concerned about the protests beforehand according to Section 10 of the Public Assembly
Act, B.E 2558 (2015), the protests were allowed to continue. The State has charged some
protest leaders for violations of related laws, which is in line with the ICCPR Committee’s
(Human Rights Committee) general comment with regard to the right to peaceful assembly.
The accused protestors are generally granted provisional release during trials.
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(2)

Assessment of Human Rights Situation
relating to Civil and Political Rights
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Major issues of concern in this section are: people’s access to justice, overcrowded
prisons, situation regarding torture and enforced disappearance, protection of human rights
defenders, situation in the southern border provinces, capital punishment, the right to
freedom of expression and freedom of the press.
In 2020, the government continued to promote and support the people’s access
to justice as in previous years, in terms of assisting the increasing number of injured and
accused persons in criminal cases according to the Reparation for the Injured Person and
Compensation and Expenses for the Accused in Criminal Case Act, B.E. 2544 (2001), and
through the Justice Fund, mostly regarding provisional release and expenses in litigation.
Meanwhile, the Court of Justice issued a number of decrees with an aim to raise the
standard of rights and liberty protection both for the victim and the accused or defendant.
One major step seen is the provisional release of the accused or defendant during trials.
With regard to efforts to address prison overcrowdedness, apart from allocating budget
to expand prison areas, the NHRCT suggests that other methods be introduced to reduce
the number of inmates in prisons, e.g., resort to provisional release, use of electronic
monitoring devices, and verdicts of community service time for petty crimes.
As for the prevention and suppression of torture and enforced disappearance,
the government approved the Protection and Suppression of Torture and Enforced
Disappearance Act B.E. …. and prepared to submit it to the House of Representatives for
further consideration. However, the NHRCT is still concerned about reports claiming torture
treatment by state officers, evidenced by complaints received, even though the number
of cases has reduced. Furthermore, tendency shows that the incidents of casualties or
injuries during arrest, detention, and training by state officers were on the rise compared to
the previous year. The NHRCT suggests that there should be human rights awareness raising
programme for law enforcement officers, and that investigation on cases of casualties
during detention by state officers or during training be duly made. Measures should also be
introduced to prevent recurrence of such incidents in the future.
With regard to the protection of human rights defenders, despite the amendment
of the Criminal Procedure Code, Section 161/1 and Section 165/2, granting the Court power
to dismiss a case filed in bad faith to cause undue trouble to the other party, there is
an observation by the civil society that such amendment is applied only to cases where
both parties are private entities, while cases filed against human rights defenders usually
involve government agencies as the other party. Additionally, there were a number of cases
where human rights defenders had been intimidated and threatened, some of which the
NHRCT has rendered assistance to, e.g. the cases of community forest conservation group of
Khao Lao Yai-Pha Chandai and of Southern Agricultural Cooperatives group, etc.
23

As for the situation in the southern border provinces, statistical data shows that the
number of casualties and injuries in unrest incidents in 2020 declined compared to the
previous year. The government and the state agencies concerned have provided assistance
to the people affected by violence by unrest incidents in the area to compensate for their
loss or inconvenience. Efforts have also been made to address the unrest through peace
dialogue, training to provide knowledge and understanding of human rights principles
to security officers, and improvement of detention places for suspects that would allow for
monitoring of treatment of detainees. However, there are still issues affecting human rights
which need to be continuously monitored, e.g. claims about torture of suspects in national
security cases, complaints about the conduct of DNA tests by the authorities in some areas
without clear explanation, thus causing mistrust among the people, and suspension of mobile
phone signal for those who have not registered upon obtaining SIM cards until there is proof
of identity by face recognition. Such measure may affect the right of access to information of
mobile phone users amidst the spread of COVID 19 situation. The NHRCT suggests that the
government agencies concerned should give priority to fostering understanding and building
trust with the local people when it comes to necessary action which may affect their rights.
This would result in better cooperation from the local people in curbing the unrest situation
in the area.
Regarding capital punishment, there are divergent views in the Thai society on the issue.
Those who support such punishment see it is an imperative mean to suppress crimes while
others see it as a cruel punishment that is contradictory to the fundamental human rights
principle of “the right to life”. The NHRCT has made recommendations to the government
and concerned agencies to intensify communication efforts to continuously provide
proper information to the public about capital punishment in a more effective manner.
The justice system should also be improved. The government has been recommended
to consider abolishing capital punishment for crimes which do not fall under the scope and
definition of “most serious crimes”, including considering alternative measures to be used
once capital punishment is abolished, e.g. changing capital punishment to life imprisonment.
With regard to freedom of expression, concern has been expressed by some parties
about the enforcement of the Computer Crimes Act (No. 2) B.E. 2560 (2017), particularly the
interpretation of certain terms e.g. “public safety” or “economic security” in the definition
of the crime in a manner which may restrict the exercise of the freedom of expression too
excessively and is not consistent with the purpose of the law. The NHRCT has therefore
recommended that the government should set clear operational guidelines to reduce
discretion by the authorities and to ensure that the law is enforced in accordance with
its intention. As with freedom of the press, one issue of concern is when the media presents
a news story in a way which may affect human rights and dignity, for example, the case
of mass shooting in Nakorn Ratchasima province. Although the freedom of the press is
guaranteed by the law, the media have special duty and responsibility to respect the rights
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and reputation of other people in their reporting. They should also take into consideration
the maintenance of national security, law and order, public health and decent morality
of the people.

(3)

Assessment of Human Rights Situation
relating to Economic, Social and Cultural Rights
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Important issues include labour rights, community rights in natural resource
management, the right to health, the right to education and business and human rights.
On labour rights, the COVID 19 pandemic has severely affected the country’s
economy, causing a large number of workers to lose their jobs. According to statistics
from the Ministry of Labour, the number of complaints received in fiscal year 2020 from
workers who were not compensated for termination of work rose 74% from fiscal year 2019.
The Department of Labour Protection and Welfare examined these cases, then provided advice and assistance to protect the workers’ rights. The government and concerned
agencies have also implemented other measures to promote and protect the rights of
various groups of workers. For example, there is progress in the amendment of the Labour
Relations Act, B.E. 2518 (1975) and the State Enterprise Labour Relations Act, B.E. 2543 (2000).
Effort was also made to prepare a draft law on the promotion and development of informal
workers’ quality of life and to amend the law extending the age limit for informal workers
eligible to become insurers under Section 40 of the Social Security Act from 60 to 65 years.
As for migrant workers who have been affected by the spread of COVID 19, the government
has introduced assistance measures and allowed them to continue their stay and work in
Thailand. Regarding workers in the fishing industry, who are mainly migrants from
neighbouring countries, an announcement was issued to protect their rights in obtaining
their wages on a monthly basis, receiving state assistance in checking employment
contracts, and being provided with medical insurance, etc. Recommendations that the NHRCT
puts forward to the government and its concerned agencies include promoting workers’
knowledge about their rights and benefits to which they are entitled to under labour laws
and channels for making complaints, strictly enforcing the law in protecting workers’ rights,
continuously encouraging more informal workers to enter the social security system, and
enhancing knowledge about labour laws among migrant workers.
With regard to community rights in natural resources management, the
government conducted in 2020 a survey on the occupation of land in national parks and wildlife
sanctuaries countrywide to develop measures that would enable the people to continue to
live and utilize the forest conservation areas for their livelihood. However, there is concern
that the people currently living in forest conservation areas and depending on the forests
for their living may not be able to file their request to set up community forests since the
Community Forest Act stipulates that such forest has to be outside the conservation
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areas. Certain ethnic groups, i.e. the Karen and Chao Ley (sea gypsies), still face
problems relating to land for habitation and cultivation, while some of them are being
prosecuted by state agencies. Furthermore, there is insufficient public participation in the
implementation of several state-owned or state-endorsed projects, such as mining
operation and seawall construction, which may impact local communities. Towards solving
these problems, the NHRCT recommends that the government improve or amend existing laws
to facilitate effective exercise of community rights, including by ethnic groups, to participate
in the management of natural resources. Local people should be allowed to voice their
opinions on any project which may impact their health and quality of life and appropriate
remedial measures should be provided to persons affected by such project.
On the right to health, in 2020 the government has made continuous efforts
in ensuring people’s better access to health care services through the development
of primary health care system, the reduction of congestion in public hospitals with the use
of technology, procurement of vaccines for disease prevention, etc. One health situation
of concern that should be monitored closely is the mental health problem, especially
live broadcast of suicide attempt online via social media, which might reflect insufficient
counseling services. Pollution from atmospheric particulate matter having a diameter
of less than 2.5 micrometers (PM 2.5) remains another health problem of serious concern.
It is found that some people are not well informed on how to protect themselves from
this health hazard or lack proper equipment to do so. Another important health issue is the
continued use of pesticide in farming which are harmful to health. There are still calls for
the continued use of paraquat and chlorpyrifos because there have not yet been alternative
substances which are equally effective and affordable for farmers to use. Recommendations
that the NHRCT puts forward to the government and concerned agencies include: intensifying
and expediting the survey and plan to prevent suicide through detection of a signal shown
up via online platform; enhancing knowledge and understanding about the danger of PM 2.5
and ways to protect oneself against such danger among the general public, ensuring equal
access to sufficient supply of protection equipment at affordable price for all; and finding
appropriate measures to alleviate the impact of the pesticide ban on affected farmers.
As for the right to education, statistics on access to education of Thailand’s
school-age population in 2020 are still of major concern. There are about two million school-age
population who cannot access education or school system, even though statistics on
school drop-out rates are at a relatively low level and show a tendency of decline. This
is despite the government’s concerted efforts to promote access to education through
the Student Loan Fund (SLF) and the Equitable Education Fund (EEF). On the quality of
education, the average scores by subject of the Ordinary National Educational Test (O-NET)
from 2019-2020 are fairly low, most of them being lower than 50%. The test results also show
discrepancy between schools in urban and rural areas. The NHRCT therefore recommends
that the government consider drawing a plan or adopt appropriate measures to ensure that
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the school-age population which has been slipped outside the educational system can
access education more extensively. The government should also continuously support the
operations of the SLF and EEF, and develop policies to improve the quality of education
with wider participation of all parties concerned.
With regard to business and human rights, the government has focused its efforts on
building understanding among the agencies concerned in driving forward the National Action
Plan on Business and Human Rights (NAP), Phase 1 (2019-2022). Mechanisms have been set
up to monitor the implementation of the NAP, and cooperation with the business sector is
sought to provide knowledge and promote business operation in accordance with the United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), including the disclosure
of information relating to human rights in the annual report of listed companies in the Stock
Exchange of Thailand. Neverhteless, there are still some business operations that impact
on human rights in terms of labour rights, environmental rights and protection of human
rights defender. The NHRCT has made recommendations that the government prompt all
of its agencies to strictly implement the measures outlined in the NAP within according to
the set timeframe. The government should make known to the public the information on
any progress made in implementing the NAP. It should also introduce incentive plans to
motivate the business sector to apply the UNGPs in conducting their businesses, and should
emphasize strict law enforcement when a human rights violation occurs.

(4)

Assessment of Human Rights Situation
of Specific Groups
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In this section, the human rights situation of five specific population groups are
presented, namely that of children, the elderly, people with disabilities, women including
issues relating to gender equality, and people with legal status and rights problem, consisting
of stateless people, asylum-seekers and refugees.
In 2020, the government and its agencies concerned have made efforts to promote
and protect child’s rights in many aspects, such as granting of monthly allowance worth
600 Baht to all children aged 0-6 years across the board from fiscal year 2565 (2022)
onward; provision of training for child-care personnel in private schools to prevent child rights
violation; and reduction of teenage pregnancies. However, there are areas where efforts need
to be intensified for concrete results, e.g. adoption of the a draft plan on Early Childhood
Development, assistance to pregnant teenage mothers in school to receive appropriate
education, and increased effectiveness of the justice system for child, juvenile and family
cases. Meanwhile, issues of major concern are violence and sexual abuse of children
by educational personnel, and bullying in schools or via social media which seems to take
on a more violent tendency. Some of the recommendations that the NHRCT makes to the
government and its agencies concerned are: accelerating the process of considering the
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draft Plan on Early Childhood Development B.E. 2563-2570 (2020-2027) by giving priority
to children who have difficulty in accessing their rights; undertaking effective measures
to curb the problems of violence and sexual abuse of children in schools by educational
personnel, including putting in place easily accessible mechanisms for complaints; and
developing effective assistance and rehabilitation for the child victims of such incidents.
At the same time, children and youth should be well informed about safe sex and the impact
of teenage pregnancies. The government may consider cooperating with non-governmental
organizations in arranging a system of giving counseling services to children and youth on
such matters.
As for the elderly group, the government and its agencies concerned have taken
measures to prepare for the ageing population to promote and protect the rights of the
elderly in a more concrete manner so that they can enjoy good quality of life. Efforts have
been made to drive forward the National Action Plan for Older Persons, which addresses
both the pre-senior group and the elderly in economic, health, environmental and social
aspects. With regard to protection of the right to work, the age of informal workers eligible
to apply for social security insurance according to Section 40 of the Social Security Act,
B.E. 2533 (1990) has been extended from 60 years to 65 years. Better access to public facilities
for the elderly was also promoted. However, some challenges remain such as arrangement
of extensive health care system for the elderly, obstacles faced by local administrative
organizations in looking after the elderly in their respective areas, and the use of violence
against the elderly. The NHRCT has already made a set of comprehensive recommendations
to the government and the agencies concerned on the promotion and protection of the rights
of older persons in various aspects as afore mentioned since April 2020. It wishes, however,
to emphasize in this report some important points on this issue. Priority should be given to the
elderly who have difficulty in accessing public welfare and adequate standard of living. The
government should consider revising existing laws and regulations which pose obstacles for local
administrative organizations in promoting the rights and quality of life for the elderly. It should
lay down policies and guidelines to reach out to the elderly who cannot help themselves
or who live in remote areas to ensure their access to health care services. Furthermore,
there should be mechanisms to monitor and address the problems of neglect, violence or
abuse of elderly people, either by family members or by other persons at the local level.
The government should take advantage of the extensive network of volunteers and
cooperate with related agencies in providing assistance to the maltreated elderly.
As regards people with disabilities, concerned agencies have taken measures
to promote their access to human rights in several aspects, including the right to adequate
standard of living. The government has increased the monthly state allowance for
children with disabilities and low-income people holding the state welfare card and
ensured easy and convenient access for people with disabilities to extensive state services at
community level through local centers. In relation to the right to work, vocational training and job
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procurement services were made available. A system was set up to allocate helpers to assist
people with disabilities to live their lives independently and inclusively in their communities
in accordance with the CRPD. Besides the government has responded to the NHRCT’s
recommendations in improving access to public transport for people with disabilities
by developing a plan to improve on infrastructure design, and setting minimum standards
of facilities for public transport, especially those which are accessible by people with
disabilities. However, the government’s effort to enable people with disabilities to access
certain rights still have not brought concrete results, especially the right to education for
children with disabilities, most of whom only finish primary education. As for children with
intellectual, learning, behavioural and emotional impairment, including autistic children,
there has been no educational programme that responds to their specific needs, and there
is a shortage of teaching personnel with appropriate training. There is also a lack of support
system for families to prepare these children for inclusive education with normal ones.
With regard to the right to work, it is found that government measures to promote employment
opportunities have not led to an increase in the number of people with disabilities who
have found jobs. Job placement for this group of people by state agencies is still low. It is
also found there are no specific measures in place to protect and assist girls with disabilities
in cases of sexual violations against them. The NHRCT therefore recommends to the
government to promote access of people with disabilities to various rights, especially the
right to education, by developing appropriate educational programmes according to the
Education Provision for Persons with Disabilities Act, B.E. 2551 (2008), including arrangement
of a learning support system which is suitable for each type of disabilities. In relation to
the right to work, the NHRCT recommends that a study be conducted to identify obstacles
faced by people with disabilities in finding jobs or in their work experience, because the
number of people with disabilities who are currently working is still low compared to the
total number of those who are in the working age and capable of working. Furthermore, the
government should adopt preventive measures for people with disabilities, especially girls,
who are vulnerable to assault and sexual violation and should also strengthen measures to
protect, assist and compensate the victims of violations.
The government has promoted and protected women’s rights in various aspects,
such as suppression of human trafficking for exploitation from prostitution, resulting in reduction
of such cases as shown by statistics. Measures have been adopted to prevent and address
the problems of sexual violation and harassment in the workplace, which are in line with the
recommendations of the CEDAW committee. Amendments to Section 301 and Section 305 of
the Criminal Code regarding the conditions for termination of pregnancy will benefit women
with necessity to access safe abortion services. The government also encouraged both
state agencies and private companies to adopt measures promoting gender equality in their
respective organizations. The Civil Partnership Bill and amendments to the Civil and Commercial
Code are being prepared to promote gender equality for LGBT people in founding families.
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However, cases of domestic and family violence, especially violence against women, have
increased as high as 84% according to statistics while discrimination against LGBT people
can still be found. The NHRCT recommends that the government consider measures to end
violence against women in families by solving the problem at the root causes in accordance
with the recommendations by the CEDAW committee. It should also promote greater access
to basic services for female sex workers and obtain their participation in giving opinion on
the amendment of prevention and suppression of prostitution law as direct stakeholders.
There should be measures and mechanisms for monitoring and follow-up to eradicate cases
of sexual abuse and harassment in state agencies.
With regard to persons with legal status and rights problem, the Ministry of Interior
has made concerted efforts to remove factors which hinder the process of consideration
in granting status and nationality to them, speeding up the process without creating more
burden on the people who filed such requests. For example, setting clearer operational
procedures or guidelines for consideration in granting status/nationality has positively resulted
in the higher number of people granted with Thai nationality than the set target. Moreover,
the government has embarked on providing additional basic health services to this group
of people. Also seen is closer cooperation and more integration among state agencies
concerned in solving the problem of school students whose identification number begins
with the letter G. However, there are still as many as 480,694 persons with status and
nationality problem, while difficulties at operational level persist and have yet to be
overcome, e.g. problem in finding reliable witnesses who can confirm proof of a person’s
identity, and problems regarding operational mechanisms, limited personnel and budgets
compared to the number of the target population.
Regarding protection of asylum-seekers/refugees, the state agencies concerned are
in the process of laying down criteria and guidelines under the Regulation of the Office of
the Prime Minister on the Screening of Aliens who Enter into the Kingdom and are Unable
to Return to the Country of Origin, B.E. 2562 (2019). The Regulation is therefore not yet
put into practice. Also, the implementation of the Memorandum of Understanding on the
Determination of Measures and Alternative Approaches to Detention of Children in Immigration
Detention Centers, B.E. 2562 (2019) is under process, particularly in setting the standard
operating procedure (SOP). However, in practice, the Immigration Bureau has sought
cooperation from the Department of Children and Youth to protect children in vulnerable
circumstances by sending them, together with their mothers, to be looked after at shelter
homes under the Ministry of Social Development and Human Security or those run by the
private sector. As regards Myanmar asylum seekers fleeing fighting in their home country,
repatriation cannot be done during 2020 due to the COVID 19 pandemic situation.
On the issue of persons with legal status and rights problem, the NHRCT recommends
to the government and related agencies that sufficient personnel and budget be allocated
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to increase effectiveness of the status/nationality granting process. Efforts should be made
to expedite the verification of information to identify and separate “G” students from other
students who have already obtained a status. At the same time, there should be measures
to look after the health of the “G” students group. As regards asylum-seekers/refugees, it
is recommended that the process of laying down criteria and operational guidelines under
the Regulation of the Office of the Prime Minister on the Screening of Aliens who Enter
into the Kingdom and are Unable to Return to the Country of Origin, B.E. 2562 (2019) be
expedited so that the Regulation can be put into practice as soon as possible. Another
recommendation given is for Thailand to consider withdrawing its reservation to Article 22
of the CRC, to guarantee that refugee children in Thailand will receive appropriate protection.
And finally, the preparation of SOP for state agencies to follow under the Memorandum
of Understanding (MOU) on the Determination of Measures and Alternative Approaches
to Detention of Children in Immigration Detention Centers, B.E. 2562 (2019) should be
expedited and promptly implemented.
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บทน�ำ
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเป็นหน้าที่และอ�ำนาจของ กสม.
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2) ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) ซึ่งก�ำหนดให้ กสม. จัดท�ำรายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน อีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวยังก�ำหนดว่า
เมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานนี้ ให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจด�ำเนินการได้
หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการต้องแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท�ำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม โดยมาตรา 40 ได้ก�ำหนดกรอบเวลาว่าให้ กสม. จัดท�ำรายงานนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในกรณีที่ไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว สามารถ
ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 180 วัน โดยต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ รวมทั้งให้แนวทางการจัดท�ำรายงานฯ ว่า ให้กระท�ำเป็น
การสรุป ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยมิให้ระบุ
รายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ�ำเป็น และต้องค�ำนึงถึง
ความถูกต้องเป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�ำคัญ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ กสม. ร้องขอ แจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจให้ กสม. ทราบ ส่วนมาตรา 41
ก�ำหนดว่าให้ กสม. จัดให้มีแผนการด�ำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นไปโดยไม่ชักช้า เพื่อให้รายงานแล้วเสร็จ
ในระยะเวลาที่ก�ำหนด นอกจากนี้ มาตรา 44 ได้ก�ำหนดว่าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม กสม. ต้องตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท�ำรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ของสถานการณ์เผยแพร่แก่ประชาชน รวมทั้งสรุปการชี้แจงดังกล่าวไว้ในรายงานนี้ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น กสม. ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินการจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 3
การเปรียบเทียบ/
การวิเคราะห์

• การรวบรวมข้อมูลภายในสำ�นักงาน กสม.
การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ
• การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสอบถามเฉพาะกลุ่มกับบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ
• การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

บทน�ำ

ขั้นที่ 2
การเก็บข้อมูล/
ตรวจสอบ

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา และจัดทำ�ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนำ�เสนอ
ประเด็นหลักที่จะติดตาม

บทที่ 1

ขั้นที่ 1
การวางแผน

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
(1) สนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(2) ข้อสรุปเชิงสังเกต (Concluding Observations)
ของกลไกประจำ�สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และ
(3) การตอบรับของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR
• การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ข้างต้นของประเด็นนั้น ๆ จากปีที่ผ่านมา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ขั้นที่ 4
การจัดทำ�ร่าง
รายงาน
ขั้นที่ 5
การเสนอรายงาน
ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี

• การจัดทำ�ร่างรายงานตามประเด็นสิทธิ กลุ่มประเด็น และในภาพรวม
ของรายงานทั้งฉบับ รวมทั้งสถานการณ์เฉพาะ
• การนำ�เสนอร่างรายงานต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบ
• การจัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี 2563

ในการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ กสม. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 และการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของ กสม. การสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดให้มีกระบวนการปรึกษา
หารือและรับฟังข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและมีการสอบทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง
จากนัน้ ได้น�ำข้อมูลทัง้ หมดมาประมวลและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนทีร่ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ภายใน สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งพันธกรณีในการเคารพการใช้สิทธิ
ของประชาชน การคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ และการด�ำเนินการให้สิทธิเป็นจริง (Obligations to respect,
protect and fulfill) รวมทัง้ จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจ�ำสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และข้อเสนอแนะจากกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
(Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทปี่ ระเทศไทยรับมาด�ำเนินการ
ส�ำหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ กสม. ใช้เป็นกรอบในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
และมีขอ้ เสนอแนะ ประกอบด้วย สนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสหประชาชาติทปี่ ระเทศไทยเป็นภาคีแล้ว
7 ฉบับ ที่ลงนามไว้และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการเข้าเป็นภาคี 1 ฉบับ รวม 8 ฉบับ ดังนี้
1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant
on Civil and Political Rights: ICCPR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 เป็นกติกา
ที่ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการรับรองและประกันสิทธิของบุคคลในด้านต่าง ๆ อาทิ ความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต
รวมถึ ง เสรี ภ าพจากการถู ก ทรมานและจากการถู ก ท�ำให้ ต กอยู ่ ใ นภาวะเยี่ ย งทาส การไม่ ถู ก จั บ กุ ม โดยอ�ำเภอใจ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู ลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การได้รบั ความเป็นธรรม
ในการพิจารณาคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออก สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วม
ในกิจการสาธารณะ โดยรัฐต้องดูแลให้บุคคลได้รับและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม
ถิ่นก�ำเนิด หรือสภาพอื่นใด และประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติกาฯ จะได้รับการเยียวยา ทั้งนี้
สิทธิและเสรีภาพบางประการอาจถูกจ�ำกัดได้โดยต้องก�ำหนดเป็นกฎหมาย
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่
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5 ธันวาคม 2542 เป็นกติกาที่ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการรับรองและประกันสิทธิของบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่
สิทธิในการท�ำงานและมีเงื่อนไขการท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและสิทธิที่จะหยุดงาน
สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและการประกันด้านสังคม การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัวสิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดี
พอเพียง สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม และประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อท�ำให้
สิทธิเป็นจริงอย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมีอยู่ในขณะนั้นและท�ำให้มีความคืบหน้าในอนาคตไปตามล�ำดับ ตามระดับการ
พัฒนาของประเทศ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ในท�ำนองเดียวกันกับที่ก�ำหนดในกติกา ICCPR
3. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1966 (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2546 เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทางเชื้อชาติจากการถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้
ได้รับสิทธิต่าง ๆ โดยเท่าเทียม ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
แต่อนุสญ
ั ญาฯ ไม่มผี ลใช้บงั คับกับการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างระหว่างบุคคลทีเ่ ป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง รัฐภาคีอนุสญ
ั ญาฯ
มีพันธกรณีในการก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ เช่น
การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อหรือสร้างความเกลียดชังทางเชื้อชาติ การประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้
กฎหมาย การเยียวยาบุคคลเมื่อถูกละเมิดสิทธิ การให้ความส�ำคัญต่อมาตรการด้านการศึกษา วัฒนธรรม เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528 และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิง
และชายในการรับสิทธิต่าง ๆ โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีในการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ไม่ว่าโดยบุคคลหรือองค์กรใด ๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย แนวปฏิบัติ และทัศนคติที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง และการสนับสนุน
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ การศึกษา การจ้างงาน การเข้าถึงบริการสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในชนบทที่มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลเศรษฐกิจของครอบครัว
การคุ้มครองสตรีจากการถูกกระท�ำรุนแรง การลักลอบค้าและการแสวงประโยชน์ทางเพศจากสตรี

บทที่ 1

บทน�ำ

5. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment: CAT) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นอนุสัญญา
ที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐจากการถูกกระท�ำทรมาน โดยรัฐภาคี
ต้องก�ำหนดให้การกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายและมีโทษที่เหมาะสมกับความรุนแรงของการกระท�ำ
ความผิดดังกล่าว มีการสอบสวนที่เป็นกลางเมื่อมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระท�ำทรมาน และมีมาตรการป้องกันปัญหา
โดยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child: CRC) มีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ จ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับ
ว่าด้วยการขายเด็ก โสเภณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

35

พิธีสารเลือกรับว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
และพิธีสารเลือกรับว่าด้วยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธสี ารเลือกรับทัง้ สามฉบับมีเจตนารมณ์ในการคุม้ ครองให้เด็กหรือผูม้ อี ายุตำ�่ กว่า
18 ปี ได้รับความปลอดภัยในชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเพื่อให้สามารถอยู่รอดและมีพัฒนาการที่เหมาะสม มีหลักการส�ำคัญ
คือ การค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กในการกระท�ำใด ๆ ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ
และการรับฟังความคิดเห็นของเด็กโดยค�ำนึงถึงวัยและวุฒิภาวะของเด็ก รัฐภาคีมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
ให้เด็กได้รับสิทธิต่าง ๆ เช่น การไม่ถูกแยกจากครอบครัวเว้นแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก การได้รับความคุ้มครอง
จากความรุนแรงทุกรูปแบบ การถูกทอดทิ้ง การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและ
ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา การมีเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัว และการชุมนุม
โดยสงบและการปฏิบัติต่อเด็กที่กระท�ำผิดอาญาอย่างเหมาะสม เป็นต้น
7. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities:
CRPD) มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทยเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 และพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาฯ เกีย่ วกับกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริม
ให้คนพิการได้รับและเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่น มีหลักการส�ำคัญ อาทิ การเคารพ
ศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก�ำเนิดของคนพิการ เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ
การมีสว่ นร่วมได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพในสังคม ความเท่าเทียมของโอกาส และความสามารถในการเข้าถึง เป็นต้น
รัฐภาคีอนุสัญญามีพันธกรณีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในต่าง ๆ อาทิ การจ้างงาน สุขภาพ การศึกษา
เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการย้ายถิน่ ฐาน เสรีภาพจากการถูกทรมาน การแสวงประโยชน์ และการล่วงละเมิด
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสิทธิในการสร้างครอบครัว ฯลฯ
8. อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CPED) ค.ศ. 2006
ประเทศไทยลงนามไว้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงกฎหมายภายในก่อนการด�ำเนินการเข้าเป็นภาคี เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองบุคคล
จากการถูกบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐภาคีมีหน้าที่ในการก�ำหนดให้การท�ำให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย
เป็นฐานความผิดตามกฎหมายอาญาและก�ำหนดโทษของความผิดดังกล่าว โดยค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาจะไม่สามารถยกขึน้
เป็นข้ออ้างส�ำหรับการกระท�ำให้บคุ คลหายสาบสูญได้ นอกจากนี้ รัฐภาคียงั ต้องมีมาตรการอืน่ ๆ เช่น การก�ำหนดเงือ่ นไข
เกี่ยวกับการออกค�ำสั่งลิดรอนเสรีภาพของบุคคลและการปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าว การให้ญาติสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้ และการประกันให้เหยื่อของการถูกบังคับให้สูญหายได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสม เป็นต้น
นอกจากสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนข้างต้น การจัดท�ำรายงานฉบับนี้ยังได้ค�ำนึงถึงปฏิญญา ข้อมติ
มาตรฐาน แนวทาง ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนค�ำมั่นต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ และ/หรือรับรองไว้ต่อประชาคมระหว่าง
ประเทศ เช่น ค�ำมั่นของประเทศไทยในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) ของสหประชาชาติ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจ�ำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) เป็นต้น
ส�ำหรับการจัดท�ำค�ำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตามหน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติในมาตรา 247 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (4) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
36
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บทที่ 1

บทน�ำ

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 นั้น ในปี 2563 กสม. ได้จัดท�ำค�ำชี้แจงต่อรายงานที่มีลักษณะดังกล่าวจ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
1) ค�ำชี้ แจงกรณี ร ายงานสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ประจ�ำปี 2562 ของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชัน่ แนล 2) ค�ำชีแ้ จงกรณีรายงานสรุปสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์
(Human Rights Watch) ในรายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2563 3) ค�ำชี้แจง
กรณีรายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย” ของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล และ 4) ค�ำชี้แจงกรณีรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังรายละเอียดปรากฏในค�ำชี้แจงที่ 1/2563 ที่ 2/2563 ที่ 3/2563 และที่ 4/2563 ในภาคผนวก
ของรายงานฉบับนี้

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

37

2

บทที่

38

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพาะ
39

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

57

สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพาะ
2.1

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19
ภาพรวม

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

ในเดื อ นธั น วาคม 2562 พบผู ้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ์ ใ หม่ ที่ เ มื อ งอู ่ ฮั่ น สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
หลังจากนั้นได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศจีนเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อกระจายไปในประเทศต่าง ๆ
เป็นวงกว้างในทุกภูมภิ าคของโลก โดยเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ตั้งชื่อทางการ
ของเชื้อไวรัสดังกล่าวว่า “โควิด 19” ต่อมา WHO ได้ประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาด
ใหญ่ทั่วโลก (pandemic) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดย ณ เวลาที่ประกาศมีผู้ติดเชื้อ 118,000 รายใน 114 ประเทศ
มีผู้เสียชีวิต 4,219 ราย1
ประเทศไทยได้ รั บ ทราบรายงานการระบาดของโรคโควิ ด 19 ณ เมื อ งอู ่ ฮั่ น ประเทศจี น เมื่ อ วั น ที่
3 มกราคม 2563 และได้มีมาตรการเฝ้าระวังโดยใช้การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นที่ท่าอากาศยาน
และท่าเรือ 6 แห่ง ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
จากเมืองอู่ฮั่น หลังจากนั้นมีรายงานพบผู้ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนรายอื่น ๆ คนไทยที่มีประวัติใกล้ชิดกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีน และคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ รัฐบาลไทย
ได้รบั คนไทยทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศกลับประเทศไทย 2 กลุม่ ใหญ่ กลุม่ แรก คือ คนไทยทีต่ ดิ อยูใ่ นเมืองอูฮ่ นั่ จ�ำนวน 138 ราย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และกลุ่มที่สอง คือ แรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้จ�ำนวน 186 ราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2563 โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศทั้ง 2 กลุ่มต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อดูอาการที่อาคารรับรองภายในฐานทัพเรือสัตหีบ

บทที่ 2

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยโควิด 19 สะสม
รวม 42 ราย โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
แต่ ใ นเดื อ นมี น าคม 2563 มี ผู ้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากหลั ง การจั ด การแข่ ง ขั น มวยนั ด พิ เ ศษที่ ส นามมวยลุ ม พิ นี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า 2,000 คน โดยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากเหตุการณ์ดังกล่าว 188 ราย
และมีผู้ป่วยซึ่งมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศใช้พระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพือ่ ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค ในวั น ดั ง กล่ า วประเทศไทยมี ผู ้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด สะสมถึ ง 934 ราย รั ฐ บาลได้ อ อกมาตรการอย่ า งเข้ ม งวด

1

จาก WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, โดย องค์การอนามัย
โลก, 2563. สืบค้นจาก https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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หลายประการ เช่น การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงห้ามชุมนุม การห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด การปิดช่องทางเข้าประเทศ
การปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท เป็นต้น เป็นผลให้ในครึ่งหลังของเดือนเมษายน จ�ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีแนวโน้ม
ลดลงจนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลได้เริ่มผ่อน
คลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตตามปกติได้มากขึ้นเป็นระยะ ๆ และมีจ�ำนวน
ผู้ป่วยในระดับที่ดูแลได้แม้ว่าจะยังคงขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่
15 มกราคม 2564 เนือ่ งจากยังคงมีการระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายประเทศและการระบาดในประเทศไทยยังไม่สนิ้ สุด
อนึ่ง ในประเทศไทยได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 โดยได้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจ�ำนวนเกือบ 700 ราย
ใน 3 วัน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมประมง2 และหลังจากนั้นได้มีรายงาน
การพบผู ้ ติ ด เชื้ อ ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งจากการติ ด เชื้ อ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครกระจายในหลายจั ง หวั ด ด้ ว ยกั น 3
นอกจากการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากบ่อน
การพนัน และท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 โดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดแรกที่เปิดเผยผลการสอบสวน
โรคว่ า ต้ น เหตุ ข องการติ ด เชื้ อ คื อ บ่ อ นการพนั น แห่ ง หนึ่ ง จากนั้ น มี อี ก หลายจั ง หวั ด ที่ อ อกมายื น ยั น ผู ้ ติ ด เชื้ อ ว่ า
มีความเชื่อมโยงกับบ่อนพนันในพื้นที่ เช่น ชลบุรี จันทบุรี ตราด อ่างทอง เป็นต้น4
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมจ�ำนวน 6,884 ราย ผู้ป่วยรักษาหายจ�ำนวน
4,240 ราย และมีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 61 ราย5 โดยเป็นการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก
จ�ำนวน 1,392 ราย6 ตามแผนภาพดังนี้

ที่มา: ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
COVID-19 ในประเทศไทย

2

จาก โควิด-19: สธ. ประกาศการระบาดระลอกใหม่ในไทย ผู้ติดเชื้อจากกรณีสมุทรสาครเกือบ 700 รายใน 3 วัน,
โดย BBC NEWS, 2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-55383363
3
จาก เชื้อโควิด-19 จากสมุทรสาครกระจาย 22 จังหวัดยอดป่วย 65 ราย, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก https://
www.posttoday.com/social/general/641065
4
จาก โควิด-19: บ่อนพนันที่เป็นแหล่งแพร่กระจายโควิดอยู่จังหวัดไหนบ้าง, โดย BBC NEWS ไทย, 2564. สืบค้นจาก
https://www.bbc.com/thai/thailand-55560024
5
จาก สถิติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวง
มหาดไทย (ศบค.มท.) สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/31/12/2020/uncategorized/2303/
6
สถิติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จาก ศบค. แจงพบโควิดใหม่ 67 ราย กระจายหลายพื้นจังหวัด แรงงานพม่าสะสมที่
1,273 ราย, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local /news_2498535
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

2.1.1 มาตรการด้านการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19
			1) มาตรการด้านการรักษาพยาบาล ด้านการตรวจวินิจฉัยโรค ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงสามารถเข้ารับ
การตรวจวินิจฉัยได้จากสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นผู้ไม่มีประวัติเสี่ยงต้องเสียค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเอง ด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ผปู้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เป็นผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน สามารถได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาในสถานพยาบาลตามทีก่ �ำหนด และหากจ�ำเป็นสามารถส่งต่อผูป้ ว่ ย
ไปรักษาตัวในเครือข่ายสถานพยาบาลที่จัดไว้ได้ โดยค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามสิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ได้แก่
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกองทุนประกันสังคม หรือสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ แล้วแต่กรณี7

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

			2) มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจแบ่งได้เป็น 4 ช่วง ช่วงแรก
เริม่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 ทีม่ รี ายงานการระบาดของโรคโควิด 19 ทีเ่ มืองอูฮ่ นั่ และการพบผูป้ ว่ ยรายแรกในประเทศไทย
ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2563 ก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่ที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 ที่รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นจนจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในระดับที่จัดการได้ ช่วงที่ 3 คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2563 เป็นต้นไป ซึง่ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลได้ผอ่ นคลายมาตรการควบคุม และช่วงที่ 4 คือ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ซึ่งถือเป็นการระบาดระลอกใหม่
			มาตรการช่ ว งแรก เป็ น การเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคโดยคั ด กรองผู ้ ที่ เ ดิ น ทางมาจาก
ประเทศเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ การติดตามและรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อแก่ประชาชน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก
อนามัย และเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ หลังเหตุการณ์ที่สนามมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รัฐบาล
ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด 19) และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รับผิดชอบบริหารสถานการณ์
ภายใต้กฎหมายปกติ

บทที่ 2

			 ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัดได้ประกาศปิดสถานที่เสี่ยง
บางประเภทที่อยู่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว หน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้ก�ำหนดมาตรการภายในห้ามบุคลากร
เดินทางไปประเทศเสีย่ งและให้กกั ตัวเองกรณีสงสัยว่ามีโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ส่วนกระทรวงมหาดไทย
ได้สั่งปิดด่านชายแดนทางบกที่อยู่ในความดูแลทั่วประเทศรวม 18 ด่านใน 17 จังหวัด โดยห้ามคนเดินทางเข้า-ออก
แต่ยังอนุญาตให้ส่งสินค้าได้ ในขณะเดียวกัน ได้มีมาตรการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา เมียนมา
และผูต้ ดิ ตามทีก่ ารอนุญาตให้อยูแ่ ละท�ำงานในประเทศไทยสิน้ สุดลง สามารถอยูใ่ นประเทศและท�ำงานได้เป็นการชัว่ คราว
ส่วนแรงงานที่รอเดินทางกลับประเทศบริเวณด่านชายแดนได้อนุญาตเฉพาะแรงงานตกค้างเดินทางกลับประเทศได้
			มาตรการช่วงที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ออกข้อก�ำหนดตามความในมาตรา 9
ของพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 เป็นระยะ ๆ ข้อก�ำหนดฉบับที่ 1 มีมาตรการประกอบด้วยการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยง

7

จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19, ในราชกิจจานุเบกษา,
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 80 ง วันที่ 7 เมษายน 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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บางประเภทที่มีคนจ�ำนวนมากไปท�ำกิจกรรม ยกเว้นสถานที่ท�ำการตามที่ก�ำหนดและสถานที่ราชการ การปิดช่องทาง
เข้าประเทศโดยยกเว้นบางกรณีทจี่ �ำเป็น การงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด การห้ามกักตุนสินค้า การห้ามชุมนุม
เพื่อยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และการห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การติดโรคอันไม่เป็นความจริง
หรือบิดเบือนข้อมูลที่อาจท�ำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเข้าใจผิด
			 ต่อมาในวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มกี ารออกข้อก�ำหนดฉบับที่ 2 เพิม่ ข้อห้ามเกีย่ วกับออกนอกเคหสถาน
ระหว่ า งเวลา 22.00 น. ถึ ง 04.00 น. เว้ น แต่ มี ค วามจ�ำเป็ น หรื อ เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านบางประเภท การห้ า ม
อากาศยานขนส่งคนโดยสารเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว แต่รัฐบาลยังมีนโยบายรับ
คนไทยกลับประเทศตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด นอกจากนี้ บางพื้นที่มีมาตรการเสริมเป็นการเฉพาะ ได้แก่ การปิด
การเดินทางระหว่างต�ำบล อ�ำเภอ หรือจังหวัด การปิดโรงแรมและธุรกิจที่คล้ายกัน ช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน
ได้ประกาศให้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และเมียนมา เป็นท้องที่ที่เป็นเขตโรคติดต่อ
อันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม และมีการจัดพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐกว่า 1,200 แห่ง
			มาตรการช่วงที่ 3 ได้เริม่ ใช้ในเดือนพฤษภาคมและได้ทยอยประกาศใช้เป็นระยะ ๆ กล่าวคือ มาตรการ
ผ่อนคลายระยะที่ 1 ก�ำหนดให้กิจกรรม/กิจการบางประเภทด�ำเนินการได้ เช่น ร้านอาหาร ตลาดนัด ร้านเสริมสวย
สนามกอล์ฟ สนามกีฬากลางแจ้ง สวนสาธารณะ สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ เป็นต้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการท�ำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวติ ครึง่ หลังของเดือนพฤษภาคมได้ใช้มาตรการผ่อนคลาย
ระยะที่ 2 เช่น ลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวลงเป็นระหว่างเวลา 23.00 - 04.00 น. เป็นต้น
			 ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลได้ใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดล�ำปาง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยในระยะที่ 3 ข้อก�ำหนดฉบับที่ 9 ได้ลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวลงอีกเป็นระหว่างเวลา 23.00 - 03.00 น. มีการผ่อนคลาย
การเดินทางข้ามเขตจังหวัด การอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการสอนด้านวิชาชีพ ศิลปะ
และกีฬา รวมถึงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนส�ำหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 การผ่อนคลายประเภท
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวติ เพิม่ เติม เช่น ด้านการเดินทาง บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด เริม่ เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มจ�ำนวนท่าอากาศยานที่เปิด
ให้บริการเฉพาะสายการบินภายในประเทศ เป็นต้น ส่วนมาตรการการผ่อนคลายระยะที่ 4 ข้อก�ำหนดฉบับที่ 10 ได้ยกเลิก
มาตรการเคอร์ฟิวและให้ประชาชนสามารถด�ำเนินกิจกรรมหรือกิจการเพิ่มเติม เช่น การเปิดสอนของโรงเรียนนานาชาติ
และสถาบันกวดวิชา การอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั่วไปและโรงแรมได้ตามที่กฎหมายก�ำหนด
แต่ไม่รวมผับบาร์ คาราโอเกะ การให้ศูนย์เด็กเล็กและสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแบบรายวันเปิดให้บริการได้ เป็นต้น
			 ในเดือนสิงหาคม ข้อก�ำหนดฉบับที่ 13 ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
หรือการใช้สทิ ธิเพือ่ การชุมนุมภายใต้ขอบเขตการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการให้กจิ การต่าง ๆ
เปิดด�ำเนินการได้ตามความสมัครใจและความพร้อม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการก�ำหนด รวมทั้งการก�ำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2563 งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นวงเงิน 1,000,000,000 บาท ในลักษณะ
เงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยด�ำเนินการที่ส�ำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การน�ำวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูง
จากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทย และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต และ 2) พัฒนาวัคซีนต้นแบบ
ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน�้ำ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดท�ำโครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนโควิด 19 จากต่างประเทศ เพื่อเตรียมหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศให้มีความพร้อมส�ำหรับการผลิต
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วัคซีนชนิด Adenovirus ตั้งแต่ต้นน�้ำด้วยก�ำลังการผลิต 200 ล้านโดสต่อปี8 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17
พฤศจิ ก ายน 2563 เห็ น ชอบโครงการจั ด หาวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ส�ำหรั บ ประเทศไทย
โดยการจองล่วงหน้ากับบริษัท AstraZeneca และการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท AstraZeneca (Thailand) จ�ำกัด
ในวงเงิน 6,049,723,117 บาท เพื่อจัดหาวัคซีนร้อยละ 20 ของประชากรหรือ 13 ล้านคน จ�ำนวน 26 ล้านโดส
ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะจัดท�ำสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า (Advance Market Commitment:
AMC) ในวงเงิน 2,379,430,600 บาท9

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

			 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน กรมควบคุมโรคได้แถลงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่
โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากท�ำงานที่เมียนมาและลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มสัมผัส
เสี่ยงทั้งพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เป็นจ�ำนวนมาก10 หลังจากนั้นได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ที่มาจาก
เมียนมาและผู้ที่สัมผัสเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิจิตร
และราชบุรี โดยพบว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ทั้งในแบบประจ�ำทางและไม่ประจ�ำทาง รวมถึง
เดินทางโดยเครื่องบิน และมีประวัติการเข้าไปในสถานที่แออัด เช่น งานเทศกาล สถานบันเทิง ซึ่งคนในสถานที่เหล่านั้น
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ส วมหน้ า กากอนามั ย จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ จ ะมี ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ในประเทศต่ อ ไป 11
นายกรัฐมนตรีจึงได้ก�ำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนไทยที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา
กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนติดตามการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอย่างเร่งด่วน12

บทที่ 2

			 มาตรการช่วงที่ 4 ในช่วงเดือนธันวาคม พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และแพร่ระบาดออกไปพื้นที่จังหวัดอื่นอีกหลายแห่ง ท�ำให้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ ศบค. มีการแบ่งพื้นที่ควบคุมตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค 4 ระดับ คือ 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ได้แก่ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจ�ำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) โดยมีมาตรการเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรมที่เสี่ยง แยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

8

จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 25 สิงหาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย. 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34533
9
จาก หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง สรุปผล
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2563.
10
จาก รายงานสถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ฉบั บ ที่ 330 วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2563, โดย
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia /file/situation/
situation-no330-281163.pdf
11
จาก รายงานสถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ฉบั บ ที่ 335 วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2563, โดย
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia /file/situation/
situation-no335-031263.pdf
12
จาก รายงานสถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ฉบั บ ที่ 331 วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2563, โดย
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia /file/situation/
situation-no331-291163.pdf
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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เน้นการท�ำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส หลีกเลี่ยง
การสั ม ผั ส หรื อ เข้ า ไปในสถานที่ ที่ มี ค นจ�ำนวนมาก
การติ ด ตั้ ง แอปพลิ เ คชั น หมอชนะเพิ่ ม เติ ม จากการ
ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ การมีข้อก�ำหนดเปิด-ปิด
สถานประกอบการที่ มี ค วามจ�ำเป็ น ห้ า มแรงงาน
ต่างด้าวเคลือ่ นย้ายเข้า-ออกจากพืน้ ทีเ่ ด็ดขาด ควบคุม
การเข้ า -ออกยานพาหนะและบุ ค คลที่ เ ป็ น คนไทย
โดยไม่ให้กระทบต่อการค้าและการอุตสาหกรรมมาก
เกินความจ�ำเป็น การจัดตั้งด่านตรวจคนคัดกรอง
จุ ด สกั ด และสายตรวจ เพื่ อ ให้ มี ก ารควบคุ ม และ
จ�ำกั ด การเข้ า -ออกเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และใช้มาตรการท�ำงานที่บ้าน (Work From Home)
อย่างเต็มขีดความสามารถ อีกทัง้ สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ งดจัดกิจกรรมทีม่ กี ารรวมคน
จ�ำนวนมาก 2) พื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวงดจัดกิจกรรมสาธารณะ ยกเว้นกิจกรรมที่จ�ำกัดจ�ำนวนคนหรือกิจกรรมส�ำหรับ
คนรูจ้ กั คุน้ เคย ไม่ใช่กรณีทมี่ คี นจ�ำนวนหลายร้อยคน 3) พืน้ ทีเ่ ฝ้าระวังสูงสุด เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ผี ตู้ ดิ เชือ้ ไม่เกิน 10 ราย แนวโน้ม
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และ 4) พืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง เป็นพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มผี ตู้ ดิ เชือ้ 13 และยังไม่มสี งิ่ บอกเหตุวา่ จะมีผตู้ ดิ เชือ้
และต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก�ำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) เช่น การห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค การให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค�ำสั่ง พิจารณาสั่งปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดโรคและการแพร่ของโรคไว้เป็นการชั่วคราว การห้ามชุมนุมในสถานที่แออัด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
เฝ้ า ระวั ง ตรวจและคั ด กรองการเดิ น ทางและการเคลื่อ นย้ายแรงงานต่างด้าว เป็น ต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป14
		 จากสถานการณ์การพบผูต้ ดิ เชือ้ โควิด 19 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร ซึง่ แพร่ระบาดออกไปยังจังหวัดอืน่
อีกหลายแห่งนั้น กสม. มีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นเสี่ยงที่มีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว
ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราทางสังคม

13

จาก โฆษก ศบค. ย�้ำ “ไม่มีล็อคดาวน์ประเทศ” แบ่ง 4 พื้นที่ บริหารตามสถานการณ์ ขอให้ติดตามการแถลงข่าว
โควิด-19 ทุกวัน กิจกรรมวันเด็ก-ปีใหม่จัดได้ พิจารณาสถานการณ์ของพื้นที่ในแต่ละวันประกอบ, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/ministry_details/37885
14
จาก ข้ อ ก� ำ หนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชก� ำ หนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15), โดย ราชกิจจานุเบกษา, 2563. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th /DATA/PDF/
2563/E/302/T_0068.PDF
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การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

มีความกังวลต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกรณี
ที่มีการใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกและการเคลื่อนย้ายที่ท�ำให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังกล่าวอาจต้องถูกกักตัว
อยู่ในสภาพแออัดและยังไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้ จึงเสนอให้รัฐควรหามาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและ
มาตรการที่รัฐด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้15

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

2.1.2 มิติสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19

บทที่ 2

		
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ได้ออกแนวทางประกอบ
การพิจารณาก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ทั้งในส่วนของการออกมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี
บุคคลที่ถูกคุมขังหรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัย ชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชนกลุ่มน้อย เพื่อคุ้มครอง
และส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร น �้ำและ
สุขอนามัย สวัสดิการสังคม และการศึกษา และสิทธิพลเมือง ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วม การเกลียดชัง
หรือการตีตราบุคคลบางกลุ่ม และสิทธิส่วนบุคคล16

15

จาก วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�ำหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กสม. ห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ ขอรัฐประกันสิทธิในสุขภาพและการด�ำรงชีพ-สังคมไม่ตีตราผู้ได้รับ
ผลกระทบ, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/StatementsPress-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ห่วการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19-ระลอกใหม่-ส่งผล.aspx
16
จาก COVID-19 Guidance, โดย ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 2563. สืบค้นจาก
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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2.1.3 ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และมาตรการเยียวยา
		
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้รัฐต้องออกมาตรการที่เข้มงวดหลายประการ เช่น การจ�ำกัด
การเดินทางเข้า-ออกประเทศ และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของไทยในหลายภาคส่วนทั้งภาคการท่องเที่ยว การบริการ การส่งออกสินค้า แม้ว่าจะมีการผ่อนคลาย
มาตรการตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563
มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 6.6 น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ฟื้นตัวได้เร็ว รวมถึง
การบริโภคของภาคเอกชนทีป่ รับดีขนึ้ หลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดในประเทศ และการออกมาตรการภาครัฐ
ซึ่งช่วยพยุงก�ำลังซื้อครัวเรือน อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า17 การที่ไทยได้รับผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรกจนถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ นอกจากจะ
ส่งผลต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถพยุงธุรกิจต่อไปได้ การหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการต่าง ๆ
ท�ำให้เกิดการเลิกจ้าง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนท�ำให้ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ แม้ว่ารัฐบาล
จะมีมาตรการในการลดค่าครองชีพรวมถึงการออกมาตรการฟืน้ ฟูทางเศรษฐกิจภายใต้พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวง
การคลังกูเ้ งินเพือ่ แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และกระทรวงแรงงานมีนโยบายจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อน
ด้านแรงงานทุกมิติ และพัฒนาแพลตฟอร์มของกรมการจัดหางานเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นศูนย์รวมการจัดหางาน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการว่างงาน
ยังเป็นปัญหาในระยะยาวที่รัฐบาลต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
			 นอกจากนี้ การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 มี ผ ลคุ ก คามต่ อ ชี วิ ต และสุ ข ภาพของประชาชน
โดยเฉพาะกลุม่ เปราะบางต่าง ๆ เช่น ผูส้ งู อายุ คนพิการ คนทีม่ รี ายได้นอ้ ย คนว่างงาน เป็นต้น ในมิตกิ ารเข้าไม่ถงึ อุปกรณ์
ในการป้องกันตนเองซึ่งในช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาด อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ
มีไม่เพียงพอและมีราคาสูงส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในบางด้านตามความจ�ำเป็น เช่น การจ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทาง การประกอบอาชีพ การประกอบพิธีกรรมตาม
ศาสนาและความเชื่อ สิทธิทางการศึกษาสิทธิในการแสดงออกและการรวมตัวกัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการประกาศใช้
มาตรการตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ทัง้ นี้ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อ
คนกลุ่มต่าง ๆ มีดังนี้

2.1.3.1 ผลกระทบต่อแรงงาน
					 แรงงานในระบบได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ เช่น ถูกพักงานโดยไม่ได้รับ
เงินเดือน ถูกปรับลดเงินเดือน ถูกปรับลดวันท�ำงานต่อสัปดาห์ ท�ำให้ไม่ได้รับเงินค่าจ้างในวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน
ไม่ ส ามารถท�ำงานล่ ว งเวลาได้ รายได้ ล ดลง และปั ญ หาที่ ส�ำคั ญ และเป็ น ปั ญ หาในระยะยาวคื อ การถู ก เลิ ก จ้ า ง
หรือไม่ต่อสัญญา ท�ำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ และท�ำให้เกิดปัญหาความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างของกระทรวงแรงงาน ซึ่งพบว่าในเดือนกันยายน 2563 มีผู้ประกันตน

17

จาก รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2563, โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย, สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/
Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/DocLib/MPRthai_December2563_hge65g.pdf
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ตามมาตรา 33 มาขึ้ น ทะเบี ย นขอรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว ่ า งงาน จ�ำนวน 487,980 คน จากผู ้ ป ระกั น ตน
ทัง้ หมด 11,093,914 คน เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 มีผขู้ อรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงานเพิม่ ขึน้ ถึง
315,568 คน คิดเป็นร้อยละ 183.03 สาเหตุการว่างงานมากที่สุด คือ การเลิกจ้าง ร้อยละ 49.62 การลาออกจากงาน
ร้อยละ 48.06 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ร้อยละ 2.3318 จากผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ดังกล่าว รัฐได้จัดให้มี
มาตรการเยียวยาแรงงานในระบบ เช่น การลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส�ำหรับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 3919 เป็นเวลา 9 เดือน (มีนาคม - พฤศจิกายน 2563) การขยายระยะเวลาน�ำส่งเงินสมทบ
ของลูกจ้างดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระของแรงงาน การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ที่รวมถึงการได้รับเงินทดแทนจากการถูกกักตัว 14 วันโดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างนั้น และกรณีไม่ได้ท�ำงาน
เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามค�ำสั่งของทางราชการ และการเพิ่มเงินทดแทน
การขาดรายได้ส�ำหรับลูกจ้างที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง เป็นต้น20

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

					 ในส่วนของ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่าลูกจ้าง
หญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่เป็นธรรมและกระทบ
ต่อเด็กแรกเกิด โดยลูกจ้างบางคนถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย บางรายถูกบังคับให้เขียนใบลาออก
โดยบริษัทอ้างว่าไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้และมีความจ�ำเป็นต้องลดอัตราก�ำลังการผลิตส่งผลให้ต้องเลิกจ้าง ลูกจ้าง
บางคนเป็นแม่เลีย้ งเดีย่ วและเป็นเสาหลักของครอบครัว เมือ่ ถูกเลิกจ้างท�ำให้ตอ้ งตกอยูใ่ นสภาวะตึงเครียดเป็นอย่างมาก
เช่น ไม่มีเงินไปตรวจครรภ์ มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรคนอื่น ๆ และมารดาที่แก่ชรา รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายประจ�ำวันที่
ซึง่ จ�ำเป็น เป็นต้น ประกอบกับเมือ่ ถูกเลิกจ้างแล้ว ต้องประสบกับความยากล�ำบากในการหางานใหม่เนือ่ งจากการตัง้ ครรภ์
ซึ่ง กสม. ได้ด�ำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบางรายและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ตรวจสอบตามหน้าที่
และอ�ำนาจต่อไป21

บทที่ 2

				
แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะผู ้ ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ เช่ น ช่ า งตั ด ผม นวดแผนไทย
มัคคุเทศก์ ต้องปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดและความกลัวของประชาชน
ต่อการติดเชือ้ โควิด 19 จึงไม่มผี มู้ าใช้บริการหรือใช้บริการลดน้อยลง ท�ำให้ขาดรายได้ นอกจากนี้ กลุม่ แรงงานนอกระบบ
มักไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ท�ำให้ไม่มีหลักประกันทางสังคมในภาวะดังกล่าว ในการช่วยเหลือ
แรงงานกลุม่ นี้ รัฐได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ รับเงินเยียวยาการไม่มงี านท�ำหรือต้องหยุดประกอบกิจการเป็นเงินเดือนละ
5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ
เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ การพักช�ำระหนี้ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต�่ำ เป็นต้น

18

จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. 2563.
19
ผู้ประกันตนมาตรา 33 หมายถึง ลูกจ้างที่ท�ำงานในสถานประกอบการ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 หมายถึง ลูกจ้าง
ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน ต่อมาความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังประสงค์
เป็นผู้ประกันตนต่อไป
20
จาก COVID-19 ระบาด ท�ำงานไม่ได้ แต่ยังได้รับเงินชดเชย, โดย วารสารประกันสังคม ฉบับเดือนมกราคมมีนาคม 2563 (หน้า 6-7), 2563. สืบค้นจาก https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/ 65631a68db73bead55cf380c6da3b7f3.pdf
21
ค�ำร้องที่ 35/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพือ่ นบ้านประสบปัญหาการเข้าไม่ถงึ ข้อมูลข่าวสาร ทัง้ ข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคและข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหา
ด้านภาษาและการเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว มีรายงานว่าแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
จ�ำนวนหนึ่งในหลายจังหวัดถูกเลิกจ้าง ไม่ต่อสัญญา หรือไม่ต่อวีซ่าโดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย เช่น โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้าเด็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งอาจเข้าไม่ถึง
ความช่วยเหลือและการขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากกระทรวงแรงงานเนื่องจากหลายคนไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ
ประโยชน์และมีปัญหาด้านภาษา ขณะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิต22 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
และแรงงานต่างด้าวในระบบซึ่งต่อมากลายเป็นแรงงานนอกระบบเนื่องจากถูกเลิกจ้างประสบปัญหาคล้ายคลึงกันคือ
ขาดรายได้แต่มคี า่ ใช้จา่ ยรวมถึงค่าใช้จา่ ยในการต่อใบอนุญาตท�ำงาน23 ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา กระทรวงแรงงาน
ได้จดั ให้มกี ารผ่อนผันให้อยูใ่ นประเทศไทยต่อไปได้ส�ำหรับแรงงานทีม่ กี �ำหนดระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในประเทศไทยและ
ให้มีการต่ออายุใบอนุญาตการท�ำงาน การให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวจะท�ำในระดับหน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การด�ำรงชีพตามที่จ�ำเป็น การให้ความรู้และอุปกรณ์ป้องกันโรค การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 และดูแลเบื้องต้น
แก่แรงงานต่างด้าวที่ป่วยด้วยโรคอื่น
				
แรงงานไทยในต่างประเทศ กลุ่มที่ส�ำคัญคือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียและเกาหลีใต้
มีรายงาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่า มีแรงงานไทยในมาเลเซียที่ไม่สามารถท�ำงานได้ ไม่มีรายได้และไม่ได้รับอาหาร
เพียงพอ มีองค์กรภาคประชาสังคมประเมินว่ามีคนไทยตกค้างในมาเลเซียอีกประมาณ 30,000 - 40,000 คน กระบวนการ
ขอเดินทางกลับประเทศมีความยุ่งยากทั้งในเรื่องการลงทะเบียนขอกลับกับสถานทูต สถานกงสุลเนื่องจากแรงงาน
นอกระบบส่วนหนึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่ยากจนและมีการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออ่านหนังสือ
ไม่ออก แรงงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสถานทูต สถานกงสุลให้เดินทางกลับมีจ�ำนวนน้อย การขอใบรับรองแพทย์คอ่ นข้างยาก
ล�ำบากทัง้ ในเรือ่ งการเดินทาง มาตรการจ�ำกัดการเคลือ่ นย้ายของมาเลเซียและการสือ่ สาร24 แม้วา่ จะมีสถานทูต สถานกงสุล
และองค์กรภาคประชาสังคมของไทยให้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย แต่ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่
ทางการทราบแหล่งที่อยู่หรือสามารถติดต่อได้ จึงอาจมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดการรับรู้ข่าวสารที่
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ส่วนแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ประสบปัญหาด้านสุขภาพ คือ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โควิด 19 โดยไม่มรี ะบบการรักษาพยาบาลรองรับเนือ่ งจากบางส่วนเป็นแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและประสบปัญหา
การถูกเลิกจ้างหรือต้องหยุดงาน ท�ำให้ประสบปัญหาการด�ำรงชีวิตอยู่ในประเทศนั้น รวมทั้งมีปัญหาการเดินทางกลับ
ประเทศไทยเนื่องจากอาจมีเงินไม่เพียงพอส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ ในการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐ มีการ

22

จาก แรงงานข้ามชาติ : โควิดก็กลัว งานก็ไม่มี กลับบ้านก็ไม่ได้ รายจ่ายก็ไม่ชดเชย, โดย เบนาร์นิวส์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.benarnews.org/thai/news/TH-COVID-migrants-04152020184642.html
23
จาก แรงงานข้ามชาติสดุ คว้าง-ตกงาน-ไร้ความช่วยเหลือจากรัฐ-กลับบ้านไม่ได้, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก
https://transbordernews.in.th/home/?p=24873 และ จาก นักวิชาการจี้รัฐตั้งทีมส�ำรวจแรงงานข้ามชาติ หวั่นซ�้ำรอยสิงคโปร์
อยูก่ นั แออัดแถมตกงาน-ใช้ประกันว่างงานไม่ได้-แบบฟอร์มกรอกมีแต่ภาษาไทย, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://
transbordernews.in.th/home/?p=24933
24
จาก แรงงานไทย 4 หมืน่ ตกค้างในมาเลย์ อดอยาก-ต้มแป้งแทนนมให้ลกู กิน ดิน้ สูม้ าตรการสุดหิน รบ.ไทย, โดย มติชน,
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2160569 และจาก สถานการณ์ โควิด-19 ณ ปลายด้ามขวาน:
พาคนไทยทีต่ ดิ อยูป่ ระเทศมาเลเซียกลับบ้าน, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87533
48
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รับแรงงานไทยที่ตกค้างในมาเลเซียและประสงค์เดินทางกลับโดยรัฐบาลได้เปิดด่านรับคนไทยกลับจากมาเลเซียจ�ำนวน
5 แห่ง รับคนไทยเดินทางกลับประเทศจ�ำนวน 350 คนต่อวัน ทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคและกักตัว 14 วัน
ในสถานที่กักตัวตามภูมิล�ำเนา (local quarantine) 67 แห่งที่รัฐและจังหวัดจัดให้25 ขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุ ล ไทยในมาเลเซี ย ได้ อ�ำนวยความสะดวกแก่ ค นไทยในมาเลเซี ย ที่ ป ระสงค์ เ ดิ น ทางกลั บ รวมทั้ ง
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น (อาหาร) แก่ ค นไทยที่ ต กค้ า งอยู ่ ใ นมาเลเซี ย ด้ ว ย 26 ในเดื อ นพฤษภาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ให้บริการออกใบรับรองแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้านชายแดนไทย
ได้มีการเพิ่มโควตาผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนที่ปาดังเบซาร์และสุไหงโก-ลก อีกวันละ 25 คน

		
2.1.3.2 ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

					 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตเนื่องจากมีสุขภาพอ่อนแอ
โดยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุดในจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการห้ามเยี่ยม
ในสถานสงเคราะห์และสถานดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรค ท�ำให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้สูงอายุ
ในการดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไป กระทรวงสาธารณสุขใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการ
ส่งข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐลงไปในพื้นที่ มีการให้ความรู้เบื้องต้นแก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง
จากการติดโรค รวมทั้งแจกอุปกรณ์ป้องกันการติดโรค (หน้ากากอนามัย) มีการอ�ำนวยความสะดวกในการรับยาจาก
โรงพยาบาลไปส่งให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านผ่านบริการ “อสม. Grab Drug”27 ในขณะเดียวกัน กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและเครือข่ายคนไทยไร้พุง
ได้จดั ให้มบี ริการให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผสู้ งู อายุผา่ นแอปพลิเคชัน เช่น Line official สูงวัย สู้ COVID-19 เป็นต้น28

บทที่ 2

					 รัฐได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สูงอายุในหลายรูปแบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม ในเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลได้มีมาตรการพักช�ำระ
หนี้เป็นเวลา 1 ปีให้แก่ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุทุกคนประมาณ 41,000 คน ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้มีระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาแก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะได้รับเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท 29
เฉพาะผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุจัดให้มีเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�ำบากรายละไม่เกิน 2,000 บาทไม่เกิน
3 ครั้งต่อปี และเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ (จ�ำนวน 2,000 บาท) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ

25

จาก เตรียมรับคนไทย 4,000 คน กลับจากมาเลเซีย, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.
or.th/content/291182
26
จาก ภารกิจช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย “เพราะคนไทย … ไม่ทิ้งกัน”, โดย Dr.Variety TV, 2563. สืบค้นจาก
https://www.youtube.com/watch?v=QqVpd810XgM&list=PL2V9bYLhlmEV5 BHT4T_UxQAyacHEqn3 3g&fbclid%20
=IwAR1lN4mM6PD9cFbi13PTpcgPpUiLPZRcYBZalaKl4GneHnEFWzrUrtxMxbI
27
จาก อสม.GRAB DRUG ส่งยาเดลิเวอรี่ให้ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย สู้โควิด-19, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://
www.bangkokbiznews.com/news/detail/877470?utm_source=category&utm_medium =internal_referral
28
จาก เปิดตัว Line “สูงวัย สู้ COVID-19” ส่งแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุ, โดย Hfocus, 2563. สืบค้นจาก
https://www.hfocus.org/content/2020/04/19082
29
จาก แจกเงิน 2,000 บาท พม.เปิดเยียวยา เผยหลักเกณฑ์ ไม่ได้ให้ทกุ คน, โดย LINETODAY, 2563. สืบค้นจาก https://
today.line.me/TH/article/GL5Xzy?utm_source=copyshare
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การจ่ายเงินเยียวยา (1,000 บาทต่อเดือนระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่
เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ผู้สูงอายุ และคนพิการ จ�ำนวน 13 ล้านราย

		
2.1.3.3 ผลกระทบต่อคนพิการ
					 มาตรการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คมและลดการสั ม ผั ส ในสถานการณ์ โรคโควิ ด 19
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนพิการทางการมองเห็นซึ่งต้องใช้การสัมผัสในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และมีอุปสรรคในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คนพิการทางการมองเห็นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระโดยการขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการออกรางวัลของส�ำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและค�ำสั่งปิดสถานประกอบการนวดแผนโบราณ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งรายชื่อผู้ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียน
จ�ำนวน 158,000 คน ไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถขอรับเงินชดเชยรายได้จากรัฐ เดือนละ
5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน30
					 รั ฐ บาลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิ น แก่ ค นพิ ก าร โดยให้ ค นพิ ก ารที่ เ ป็ น ผู ้ ค ้ า สลาก
กิ น แบ่ ง รั ฐ บาลเป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมายเพิ่ ม เติ ม ในการขอรั บ เงิ น ชดเชยรายได้ เ ดื อ นละ 5,000 บาท ตามโครงการ
เราไม่ทิ้งกันได้31 ส่วนคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
คนพิการ 4 ประการ คือ 1) การจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ 2 ล้านกว่าคน รายละ 1,000 บาท
(จ่ายครั้งเดียว) เพิ่มเติมจากเบี้ยคนพิการที่ได้รับในแต่ละเดือน 2) พักช�ำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากเดือนเมษายน 2563 3) พิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น
1,000 บาท ให้แก่ผู้ที่มีบัตรคนพิการจ�ำนวน 2 ล้านคน แม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 4) ให้ปรับปรุงระเบียบ
การกู้เงินกองทุนฯ ให้คนพิการกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค�้ำประกันไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลา
ปลอดการช�ำระหนี้ 1 ปี นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมจ�ำนวน 1,000 บาท
ต่อเดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ให้แก่กลุ่มเปราะบางซึ่งรวมถึงคนพิการด้วย ส่วนการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการตกงาน กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดการอบรมด้านไอทีและการท�ำธุรกิจออนไลน์ให้
แรงงานที่เป็นคนพิการผ่านศูนย์ฟื้นฟูอาชีพส�ำหรับคนพิการและทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย32 รวมทั้งมีมาตรการ
ให้ค�ำแนะน�ำการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกด้วย 33 ส่วนการเข้ารับการบริการ
ในสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดบริการ
สาธารณสุขน�ำร่องให้แก่คนพิการในการให้บริการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ ใช้ระบบสื่อสารทางไกล เพื่อสื่อสารและ

30

จาก สธ.เรงชวย ‘อสม.-นวดแผนโบราณ’ เจอภัยโควิด-19 แนะกลุมนวดอุทธรณรบั 5 พัน, โดย มติชนออนไลน, 2563.
สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2139163
31
จาก กองสลากฯ แจงแล้ว คนซื้อลอตเตอรี่งวด 1 เม.ย. 63 ต้องท�ำไง หลังเลื่อนออกหวย, โดย ข่าวสดออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/ breaking-news/news_3819100
32
จาก คาด ‘พิษเศรษฐกิจ-โควิด’ ท�ำคนพิการ ตกงาน, โดย มติชน, 2563. สืบค้นจาก https://www. matichon.co.th/
news-monitor/news_2086916
33
จาก พม.ดูแลคนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพ หลัง COVID-19 ระบาด, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/289821
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ท�ำการรักษาพร้อมดูประวัติผู้ป่วยจากฐานข้อมูลและส่งยาถึงบ้าน ตลอดจนให้ อสม. ดูแลสุขภาพและเยี่ยมคนพิการ
ถึงบ้านเช่นเดียวกับผู้สูงอายุ34

		

2.1.3.4 ผลกระทบต่อคนไร้บ้าน

					 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในทุกด้าน ทั้งการ
ด�ำเนินชีวิต รายได้ และสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม รวมถึงกลุ่มคนไร้บ้าน
ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 มาตรการเคอร์ฟิวท�ำให้คนไร้บ้านเสี่ยงต่อการถูก
ไล่ที่ คนไร้บ้านประสบปัญหาการขาดรายได้ การด�ำรงชีวิตได้อาศัยอาหารจากวัดและการบริจาคเป็นหลัก แรงงานนอก
ระบบที่ตกงานบางรายไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล�ำเนาและไม่มีรายได้เพียงพอในการเช่าที่อยู่ จึงกลายเป็นคนไร้บ้าน
ในเมือง ทั้งนี้ มีรายงานว่ามีคนไร้บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย ถูกจับกุมด�ำเนินคดีในความผิดฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ซึ่งศาลมี
ค�ำพิพากษาให้จ่ายค่าปรับและลงโทษจ�ำคุกแต่ให้รอลงอาญา35 แต่หลังจากกรณีดังกล่าวไม่พบว่ามีคนไร้บ้านถูกจับกุม
ด�ำเนินคดีอีก
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

					 ในการดูแลคนไร้บา้ นในช่วงแรก หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้มมี าตรการให้ความช่วยเหลือ
คนไร้บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรค (หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ) และการรณรงค์
ให้ดูแลตนเอง (ล้างมือ รักษาระยะห่างทางสังคม) ต่อมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัด
ที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (อาหาร หน้ากากอนามัย) แต่พบว่ามีผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านที่พัก
จ�ำนวนน้อย จึงปรับวิธดี แู ลใหม่เป็นการลงพืน้ ทีท่ �ำความเข้าใจและแจกอุปกรณ์ปอ้ งกันโรค36 ส่วนกรุงเทพมหานคร องค์กร
พัฒนาเอกชนบางแห่ง ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร หน้ากากอนามัยแก่คนจนเมือง
และคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครด้วย ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลมักท�ำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้
กลุ่มคนไร้บ้านมีปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือที่เป็นเงินชดเชยรายได้ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐ เนื่องจาก
คนกลุ่มนี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร

			 2.1.3.5 ผลกระทบต่อผู้ต้องขัง

บทที่ 2

					 เนื่องจากเรือนจ�ำและสถานที่คุมขังในประเทศไทยมักมีสภาพแออัดเหตุจากมีผู้กระท�ำ
ความผิดจ�ำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด 19 กรมราชทัณฑ์จึงประกาศมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการห้ามญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ท�ำให้ผู้ต้องขังเกิดความเครียดและกังวล
ทั้งจากความกลัวการแพร่ระบาดของโรคและการมิได้พบญาติมิตร เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ได้เกิดเหตุการณ์จลาจล

34

จาก สธ.- พม.ร่วมดูแลคนพิการช่วง COVID-19 ชงมาตรการเยียวยาเพิม่ , โดย ไทยพีบเี อส, 2563. สืบค้นจาก https://
news.thaipbs.or.th/content/291250 และจาก ข่าวดี! เยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 1 พัน, โดย INN News, 2563.
สืบค้นจาก https://www.innnews.co.th/social/news_649118/
35
จาก ทนายสิทธิมนุษยชนยันคนไร้บ้านเชียงใหม่ 2 รายโดนจับจริงคดีฝ่าฝืนเคอร์ฟิว แต่ให้ข้อมูลวันเวลาคลาดเคลื่อน,
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9630000042370
36
จาก พม. เผย “คนไร้บ้าน” ใช้บริการบ้านพักฟรี 154 ราย เหตุบางส่วนชอบชีวิตอิสระ, โดย PPTVHD. สืบค้นจาก
www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124157
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ในเรือนจ�ำที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีข้อมูลรายงานว่าส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ต้องขังบางส่วนได้รับข่าวลือว่าเกิดการระบาดของ
โรคโควิด 19 ในเรือนจ�ำ กรมราชทัณฑ์ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีการเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชัน “Line Visit”
1 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งน�ำผู้ต้องขังที่มีอาการป่วย เจ็บคอ ไปพบแพทย์ ยกเลิกการท�ำงานของผู้ต้องขังนอกเรือนจ�ำ
มีการลดการแออัดในเรือนจ�ำ เช่น การย้ายผูต้ อ้ งขังไปเรือนจ�ำอืน่ พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษผูต้ อ้ งขังทีผ่ า่ นเกณฑ์
เรือนจ�ำบางแห่ง เช่น เรือนจ�ำจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ได้ตั้งกลุ่มไลน์และให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง37

2.1.3.6 ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์
					 มาตรการของรัฐ เช่น การปิดการเข้าและออกจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลให้
ชาวเลในจังหวัดภูเก็ตกว่า 1,300 คนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพประมงและรับจ้างงานท่องเที่ยว ท�ำให้
ไม่มีเงินซื้ออาหาร ประกอบกับกลุ่มชาติพันธุ์ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และอาศัยในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งมีปัญหาการเข้าถึงมาตรการเยียวยาที่เป็นเงินชดเชยรายได้ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ของรัฐเนือ่ งจากไม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน ไม่รภู้ าษาไทย เข้าไม่ถงึ เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต และไม่มสี มุดบัญชีธนาคาร

			 2.1.3.7 ผลกระทบต่อเด็กและการศึกษา
					 ประเทศไทยมีเด็กเร่ร่อนประมาณ 6,000-10,000 คน เด็กเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโควิด 19 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการงดเยี่ยมเด็กในสถานพินิจฯ และสถานสงเคราะห์ เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ ยูนิเซฟมีการส�ำรวจผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อเด็กในประเทศไทยพบว่า 8 ใน
10 คน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว 7 ใน 10 คน กล่าวว่า วิกฤตโรคโควิด 19 ส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้หน่วยงานของรัฐงดการจัดการเรียนการสอน 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงเดือนมีนาคม 2563 (ปลายภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562) เป็นต้นไป จนกระทั่งต่อมามีการประกาศเลื่อน
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 จากเดือนพฤษภาคมเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และในช่วงปลาย
เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ บางภาคส่วนมีความกังวลว่าการปิดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาเป็นเวลานานจะกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนบุคลากรทางการแพทย์แสดงความห่วงใย
ต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กเนือ่ งจากการปิดเทอมเป็นระยะเวลานานท�ำให้เด็กบางกลุม่ ไม่ได้ดมื่ นมทีเ่ ป็นอาหารเสริม
ที่โรงเรียน และเมื่อถึงก�ำหนดเปิดภาคเรียน สถานศึกษาอาจยังไม่สามารถจัดการศึกษาในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากยังต้องใช้มาตรการรักษาระยะห่าง จึงต้องมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ร่วมด้วย ซึ่งมีนักวิชาการ
บางส่ ว นแสดงความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของครอบครั ว ในการดู แ ลการเรี ย นของเด็ ก ที่ บ ้ า น ตลอดจน
ความกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล อาจมีนักเรียนบางส่วนที่
เข้าไม่ถึงการเรียนระบบออนไลน์
					 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ได้แก่ 1) สนับสนุนนมผงส�ำหรับเด็กเล็กให้แก่แม่ที่ตกงาน ไม่มีรายได้ โดยกองทุนคุ้มครองเด็ก
2) เตรียมสถานที่รองรับเด็กที่ไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากผู้ปกครองติดเชื้อโควิด 3) มีศูนย์ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาปัญหา
ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวในทุกจังหวัด และจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

37

จาก ไวรัสโคโรนา : อธิบดีกรมราชทัณฑ์มั่นใจเรือนจ�ำทั่วประเทศจะปลอดภัยจากโควิด-19, โดย บีบีซี ไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52094371
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และ 4) เปิดตลาดนัดขายสินค้าออนไลน์โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนผ่าน Facebook 38 นอกจากนี้ รัฐได้เน้น
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (อาหาร การเตรียมช่วยเหลือเรื่องค่าเทอม) แก่เด็กในครอบครัวยากจนในชุมชนแออัด
จากกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) และ กสศ.
จะจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเด็กยากจนพิเศษที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจาก
ปีการศึกษา 2562 และมีรายชือ่ การรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จ�ำนวน 500,000 คน
(รวมเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการข้างต้น) ในอัตราคนละ 600 บาท39 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาแนวทางบริหารจัดการ
เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

					 ส�ำหรับมาตรการด้านการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดท�ำแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
แต่ละพื้นที่ ทั้งการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล (ออนไลน์) และการเรียนในสถานศึกษาโดยมีมาตรการ
ป้องกันโรค เช่น การจัดระยะห่างทางสังคมในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา เช่น
การลดเบี้ยปรับ และการพักหรือผ่อนผันการช�ำระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

			 2.1.3.8 ผลกระทบต่อสตรี และสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

บทที่ 2

					 มีรายงานว่า ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น โดยสถิติ
ผู้เข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ (กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 มีจ�ำนวน
ผู้หญิงที่ถูกกระท�ำความรุนแรงที่รับบริการที่ศูนย์พึ่งได้เพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวน 13,248 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน 14,523 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวน 15,090 คน40 นอกจากนี้
มีรายงานของส�ำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and
Crime: UNODC) ระบุวา่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า มีความรุนแรงในครอบครัวเพิม่ สูงขึน้
ถึงร้อยละ 66 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ รายได้ของครอบครัว และการใช้สารเสพติด
เช่น สุรา บุหรี่41 เป็นต้น สอดคล้องกับข้อมูลของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกลที่สะท้อนปัญหาของการถูกกระท�ำความรุนแรงของเพศหญิงในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวว่า เกิดจาก
การว่างงานจนท�ำให้เกิดความเครียดและมีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นในการใช้ความรุนแรงต่อ
เพศหญิง42

38

จาก พม.สรุปเยียวยาโควิด-19 กลุ่มเปราะบางในสังคม 8 ด้าน 27 มาตรการ, โดย LINETODAY, 2563. สืบค้นจาก
https://today.line.me/TH/article/rweV78?utm_source=copyshare
39
จาก เร่งลดผลกระทบโภชนาการเด็กในช่วงเลื่อนเปิดเทอม, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/879514
40
ข้อมูลผู้ที่ถูกกระท�ำความรุนแรง เป็นข้อมูลทั้งจากเพศชาย เพศหญิง และไม่ระบุเพศ
41
จาก สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังน่าห่วง ช่วงโควิด-19 ยิ่งรุนแรง, โดย HFocus, 2563. สืบค้นจาก
https://www.hfocus.org/content/2020/11/20473
42
จาก ตีแผ่ความทุกข์ของคนเป็นแม่-เมีย จากสถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบทั้งงาน ครอบครัว ความรุนแรง,
โดย HFocus, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/08/19918
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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					 นอกจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ยังพบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ โดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด
และรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เช่น การจ�ำกัดการเดินทาง การกักตัว ท�ำให้ผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมและ
จ�ำเป็นต้องยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้รบั ผลกระทบเนือ่ งจากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้ และหน่วยบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ 144 แห่งทั่วประเทศหยุดให้บริการไป 62 แห่ง ท�ำให้ผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งต้องตั้งครรภ์
ต่อบนความไม่พร้อม และอีกจ�ำนวนหนึ่งตัดสินใจสั่งยาท�ำแท้งทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย43

การประเมินสถานการณ์
พั ฒ นาการหรื อ ความก้ า วหน้ า กติ ก า ICESCR ข้ อ 12 ก�ำหนดให้ รั ฐ ภาคี ต ้ อ งรั บ รองสิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยต้องด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธินี้เป็นจริง
รวมถึงการป้องกัน รักษาและควบคุมโรค และได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยมาตรา 47 บัญญัตใิ ห้บคุ คลมีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุขของรัฐ โดยบุคคลยากไร้ยอ่ มมีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา 55 บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และรัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และท�ำหน้าที่ในการที่จะป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว ซึ่งในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยรัฐบาลจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ทีอ่ าจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพือ่ ป้องกัน
และควบคุมโรค นอกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว รัฐบาลสามารถที่จะด�ำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ รัฐบาลไทยได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ในระยะ
เริม่ แรก มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ กสม. ได้มแี ถลงการณ์ชนื่ ชมการท�ำงาน
ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้ท�ำหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางด�ำเนินการในสถานการณ์
ดังกล่าว ทัง้ การแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนอุปกรณ์และสิง่ จ�ำเป็นในการป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
ส�ำหรับล้างมือ การออกมาตรการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดที่กระทบต่อประชาชนควรค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและ
ความได้สดั ส่วนกับความเสีย่ งทีป่ ระเมินแล้ว และการดูแลผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อประชากรกลุม่ เปราะบางต่าง ๆ เช่น
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย ประชาชนในชนบทห่างไกล คนพิการ ผูส้ งู อายุ และผูต้ อ้ งขัง เป็นต้น เพือ่ ให้ประชากรกลุม่ ดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่จ�ำเป็น มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที44
ในภาพรวม กสม. เห็นว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่
ในระดับที่บริหารจัดการได้โดยสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ จนเป็นที่
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จาก ยอดผูไ้ ม่พร้อมตัง้ ครรภ์สงู ขึน้ ในช่วงโควิด 19 ระบาด, โดย อมรินทร์, 2563. สืบค้นจาก https://www.amarintv.
com/news/detail/41587
44
แถลงการณ์ กสม. เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563. โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ยอมรับของนานาชาติ เป็นการด�ำเนินการเชิงบวกตามพันธกรณีในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในมิตขิ องสิทธิดา้ นสุขภาพ
ทั้ ง ในส่ ว นของคนไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ อ ยู ่ ในประเทศไทย มีการสื่อ สารให้ข ้อ มูลกับประชาชนอย่างสม�่ำ เสมอ
เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ของโรคและมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ ท�ำให้ได้รบั ความร่วมมือด้วยดีจาก
ประชาชนซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีความพยายามดูแลกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ และการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุซงึ่ เป็นกลุม่ เสีย่ งต่อการติดโรค
และเสียชีวติ ผ่านระบบอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงรัฐได้มคี วามพยายามในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 จากต่างประเทศ
เพื่อลดความรุนแรงและอันตรายต่อชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายผ่านระบบทางเดินหายใจ รัฐบาล
จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการทีเ่ น้นการลดกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็นการรวมกลุม่ ของคนจ�ำนวนมาก ทัง้ การเดินทางและการห้าม
เข้าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค รวมไปถึงการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด 19 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
การปิดสถานประกอบการบางประเภทที่มีความเสี่ยงรวมถึงการห้ามชุมนุม ซึ่งเป็นมาตรการที่จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
บางประการ ได้แก่ เสรีภาพในการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของบุคคล แต่มาตรการดังกล่าวมีความจ�ำเป็น
และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เป็นว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผล ท�ำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดี
จนได้รับความชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นการบังคับใช้มาตรการ
เหล่านัน้ ตามความจ�ำเป็นเหมาะสมตามควรแก่กรณี รวมทัง้ ได้มกี ารผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเมือ่ สถานการณ์
การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และมีผู้ป่วยลดลง กสม. จึงเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิ ด 19 ที่ เ ป็ น การจ�ำกั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้น พื้น ฐานบางประการที่รัฐบาลน�ำมาใช้เป็น มาตรการที่จ�ำเป็ น
และได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์ นอกจากนี้ ในการน�ำมาตรการดังกล่าวมาใช้ ได้มีการประกาศ
อย่างเป็นทางการโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คือ พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 การด�ำเนินการของรัฐบาลในการใช้มาตรการจ�ำกัดสิทธิในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จึงสอดคล้องกับหลักการในกติกา ICCPR

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บทที่ 2

ปัญหาหรืออุปสรรค ในทางปฏิบัติ มาตรการควบคุมการระบาดของโรคบางประการส่งผลกระทบต่อ
การด�ำรงชีวิตของคนบางกลุ่ม เช่น คนไร้บ้านซึ่งมีรายงานการถูกจับกุมในความผิดฝ่าฝืนเคอร์ฟิว แต่หลังจากนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับวิธีการให้การดูแลช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ ผู้ต้องขังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการรักษาระยะห่างและการงดเยี่ยม อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าเรือนจ�ำได้จัดให้ญาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องขังรวมทั้งการให้เยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ตามเวลาที่ก�ำหนด ในส่วนของการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
การครองชีพ รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบผ่านการให้เงิน
ช่วยเหลือเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกัน รวมทั้งได้มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากโครงการ ดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม
เงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งมีมาตรการทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น
การพักการช�ำระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนต่าง ๆ แต่การให้ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ท�ำให้ผู้ได้รับผลกระทบ
บางกลุ่มเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือดังกล่าว เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากมีอุปสรรคทางภาษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือกรณีของผู้ที่ไม่รู้วิธีการและไม่สามารถใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ได้ รวมถึง
ผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังพบความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้หญิง และปัญหา
การไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ได้
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ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาว แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่ช่วยพยุงผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้ต้อง
ปิดกิจการ อันจะส่งผลต่อปัญหาการเลิกจ้าง และมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีงานท�ำนั้น มาตรการต่าง ๆ
ที่ออกมา อาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ ยังคงมีรายงานการปิดกิจการและการเลิกจ้าง
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงยังคงต้องให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว รวมถึงเมื่อเกิดการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ รัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่มีผลกระทบต่อประชาชน ท�ำให้ประชาชนมีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ รัฐบาลต้องมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ำรง
ชีวติ ได้ รวมถึงต้องค�ำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือแก่กลุม่ เปราะบางต่าง ๆ ทีอ่ าจเข้าไม่ถงึ มาตรการของรัฐด้วย นอกจากนี้
จากการแพร่ระบาดระลอกสองที่พบในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมาก รัฐบาลต้องกลับมาให้ความสนใจกับคุณภาพ
ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
และการติดเชื้อในหลายจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน เป็นการสะท้อนถึงการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถด�ำเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างจริงจัง จึงท�ำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้น
ข้อเสนอแนะ ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะดูแลผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 กลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ของคนบางกลุ่ม อย่างไรก็ดี กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. รั ฐบาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเร่งด�ำเนิน การก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ในระยะยาว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทีว่ า่ งงานเข้าถึงช่องทางการหางานอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ ให้การสนับสนุนกลไก
การจ้างงานให้มากขึ้น เช่น การจัดกระบวนการพบปะระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เป็นต้น
2. รัฐบาลควรก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดในการ
เข้าถึงความช่วยเหลือของประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนยากไร้ คนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยาก เป็นต้น และก�ำหนด
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือที่สะดวกและลดอุปสรรคต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึง
สิทธิต่าง ๆ และใช้สิทธิในทางปฏิบัติได้จริง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแนะน�ำผู้ได้รับกระทบอื่น ๆ เช่น ผู้หญิงที่ได้รับ
ความรุนแรงในครอบครัว และผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น
3. รัฐบาลควรจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงทั้งในเชิงพื้นที่และจากการปฏิบัติงานที่อาจสัมผัส
กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู้ที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพให้เข้าถึงวัคซีนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และค�ำนึงถึงกลุ่มคนที่
ขาดโอกาส เช่น คนไร้บ้าน คนพิการ ด้วย รวมถึงด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19
อย่างทั่วถึง ในภาษาที่เข้าใจง่าย โดยค�ำนึงถึงบุคคลบางกลุ่ม เช่น คนต่างด้าว คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
4. รัฐบาลต้องด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการแก้ปัญหาการลักลอบน�ำแรงงานที่ผิดกฎหมาย
เข้าประเทศ และการเปิดบ่อนการพนันทั่วประเทศ โดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระท�ำ
ความผิดดังกล่าว รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
5. รั ฐ บาลควรให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ ประชาชนเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การตี ต รา
เหมารวม และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อทั้งคนไทยและ
คนต่างด้าว หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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2.2

สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 44 ได้ให้การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งสอดคล้องกับกติกา ICCPR ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยมีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทย เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2540 อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพดังกล่าวอาจมีขอ้ จ�ำกัดเพือ่ ประโยชน์ในการรักษา
ความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งข้อจ�ำกัดนั้นต้องตราเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับ ส�ำหรับสถานการณ์
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมนับตั้งแต่ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค�ำสั่งที่ 22/2561 เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง อันเป็นผลท�ำให้ข้อห้าม
ในการชุมนุมของบุคคลทีเ่ กินกว่าห้าคนขึน้ ไปสามารถกระท�ำได้และไม่ถอื เป็นความผิดตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 อีกต่อไปนั้น การด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ยกเว้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ
ใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่มีบทบัญญัติในการจ�ำกัดสิทธิต่าง ๆ รวมถึง
เสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

บทที่ 2

ภาพรวมของสถานการณ์การชุมนุมในปี 2563 เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 โดยประชาชน
ส่วนหนึง่ มีการจัดกิจกรรม “วิง่ ไล่ลงุ ” ทีส่ วนรถไฟกรุงเทพฯ และในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
คือ 1) ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามสัญญาที่เคยหาเสียงไว้ รวมถึงการขึ้นค่าแรง ปรับเงินเดือนขั้นต�่ำของผู้จบ
ปริญญาตรี และการเพิ่มราคาสินค้าเกษตร 2) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและปลดล็อก
สิทธิเสรีภาพให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และ 3) หยุดใช้อ�ำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
และหยุดรังแกผู้ที่เห็นต่าง45 และในวันเดียวกันมีการจัดกิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” ที่สวนลุมพินีโดยมีจุดประสงค์
เพื่อสนับสนุนและให้ก�ำลังใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป46 และนับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2563 ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค
เป็นเวลาสิบปี ได้มีนักศึกษาและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่เห็นด้วยต่อค�ำวินิจฉัยดังกล่าว แม้เริ่มแรก
การชุ ม นุ ม ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนเริ่ ม มาจากเรื่ อ งการยุ บ พรรคอนาคตใหม่ แต่ ไ ม่ น านบรรดา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกผลึกข้อเรียกร้องที่มากกว่านั้น กลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาหลายแห่งเสนอให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นแนวทางในการออกจากวังวนของรัฐบาล คสช. โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตัวแทน
นักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันว่าจ�ำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตยทัง้ ในส่วนทีม่ าและเนือ้ หา และคาดหวังให้มสี ภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน
เป็นผู้จัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 47

45

จาก รวมบรรยากาศวิง่ ไล่ลงุ , โดย M THAI, 2563. สืบค้นจาก https://news.mthai.com/general-news/788944.html
46
จาก 2 มหกรรมการเมือง วิ่งไล่ลุง vs เดินเชียร์ลุง, โดย The Standard Team, 2563. สืบค้นจาก https://
thestandard.co/run-against-dictatorship-6/
47
จาก รั ฐ ธรรมนู ญ 2560 : “แฟลชม็ อ บ” นั ก ศึ ก ษาชงรื้ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย-เลิ ก นิ ร โทษกรรม
คณะรัฐประหาร, โดย บีบีซีไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/51871295
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่เริ่มขยายวงกว้างในช่วงเดือนมีนาคม
ส่งผลให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี48 อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 256349
และได้ออกข้อก�ำหนดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการห้ามมิให้มีการชุมนุม50 ท�ำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน
ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด จึงท�ำให้ประชาชนต้องระงับกิจกรรมและการรวมกลุ่มยื่นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ต้องถูกระงับไว้
จนกระทั่งรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และในช่วงเดือนกรกฎาคม ไม่พบ
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการผ่อนปรนมาตรการโดยออกประกาศข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 13) ให้สามารถ
มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือใช้สิทธิของประชาชนเพื่อการชุมนุมได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563 ทัง้ นี้ ให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�ำหนด
นั บ แต่ ช ่ ว งกลางเดื อ นกรกฎาคมเป็ น ต้ น มาก่ อ นที่ รั ฐ บาลจะยกเลิ ก ข้ อ ห้ า มการชุ ม นุ ม ตามข้ อ ก�ำหนด
ฉบั บ ที่ 13 สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนได้ ข ยายวงกว้ า งออกไปทั้ ง ในพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานครและในต่ า งจั ง หวั ด ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่มีข ้อ เรียกร้อ งเช่น เดียวกับกลุ่ม เยาวชนปลดแอกที่จัด กิจ กรรม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อซึ่งมีสาระส�ำคัญ
คือ 1) ยุบสภาผู้แทนราษฎร 2) หยุดคุกคามประชาชน และ 3) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนมีการพัฒนาเครือข่ายขึ้น
เป็นคณะประชาชนปลดแอก เพื่อขยายแนวร่วมไปสู่นักกิจกรรมการเมืองตามสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
พร้อมเพิ่มหลักการ 2 ข้อ ได้แก่ ต้องไม่มีการท�ำรัฐประหาร และไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ และ 1 ความฝัน คือ
การมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 51 การชุมนุมที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจนถึง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 พบว่า เป็นการชุมนุมและกิจกรรมสาธารณะทีม่ เี นือ้ หาสนับสนุนข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษา
อย่างน้อย 75 กิจกรรม ใน 44 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมากเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
ในหลายพื้นที่เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และกิจกรรมที่จัดมีรูปแบบหลากหลายเพื่อสื่อสารแสดงออกให้สังคม
และรั ฐบาลได้ รับ รู้52 กลุ ่ มนั กเรีย นได้ น�ำเสนอปัญหาความเหลื่อ มล�้ำในระบบการศึกษาและการคุกคามนักเรียน
ที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในโรงเรียน และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 กลุ่มนักเรียนเลวและภาคีเครือข่ายกว่า 50
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “หนูรู้หนูมันเลว” โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) หยุดคุกคาม
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จาก ด่วน! นายกฯขออ�ำนาจครม. ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19 แพร่เชื้อ, โดย ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/politics/news-436752
49
จาก นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง
มีผล 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563, โดย The Standard Team, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/pmannouncement-of-emergency-situations-26-march-to-30-april-2020/
50
ข้อก�ำหนดฉบับที่ 1 ข้อ 5 ห้ามมิให้มีการชุมนุม การท�ำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือ
กระท�ำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยฯ
51
จาก “ประชาชนปลดแอก” ประกาศจะไม่หยุดเคลื่อนไหวจนกว่า “อ�ำนาจมืด” จะหมดไป, โดย บีบีซี ไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-53797329
52
จาก “2 อาทิตย์หลังเยาวชนเริ่มปลดแอก: เสนอหยุดคุกคาม กลับถูกคุกคามกว้างขวาง”, โดย ศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://tlhr2014.com/?p=20110
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นักเรียน 2) ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง และ 3) ปฏิรูปการศึกษา โดยเพิ่ม 1 เงื่อนไข คือ ถ้าท�ำไม่ได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลาออก

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

ในการชุ ม นุ ม "ธรรมศาสตร์ จ ะไม่ ท น" เมื่ อ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2563 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต) กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย53์
นับเป็นจุดเริม่ ต้นในการวิพากษ์วจิ ารณ์สถาบันพระมหากษัตริยใ์ นทีส่ าธารณะอย่างเปิดเผย รวมทัง้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งในเชิงวิจารณ์ กล่าวหา เสียดสีสถาบันและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างเปิดเผย ต่อมา การชุมนุมได้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในนามกลุ ่ ม ราษฎร (คณะราษฎรเดิ ม )54 และบางครั้งน�ำไปสู่การเผชิญหน้ากับกลุ่ม ประชาชนที่มีค วามเห็ น ต่ า ง
ที่ออกมาจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องควบคู่กัน อาทิ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
มวลชนเสือ้ เหลืองได้น�ำเอกสารไปยืน่ ต่อตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย
ชี้แจงกรณีสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยและการด�ำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้รัฐบาลเยอรมนี
ได้ เข้ า ใจข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและในช่ ว งเย็ น ของวั น เดี ย วกั น กลุ ่ ม ราษฎรได้ ร วมตั ว ชุ ม นุ ม ที่ ห น้ า สถานทู ต เยอรมั น ฯ
อ่ า นแถลงการณ์ แ ละยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ ตั ว แทนสถานทู ต เยอรมั น ฯ ให้ มี ก ารตรวจสอบเรื่ อ งการใช้ พ ระราชอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์บนดินแดนเยอรมัน55 ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลให้ข้อมูลว่า
มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ด�ำเนินคดีกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร พนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ
ได้ ร วบรวมพยานหลั ก ฐานและพบการกระท�ำที่ เข้ า ข่ า ยความผิ ด จึ ง ได้ อ อกหมายเรี ย กแกนน�ำให้ ม ารั บ ทราบ
ข้อกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จ�ำนวน 13 คน56
ในวั น ที่ 19 กั น ยายน 2563 กลุ ่ ม แนวร่ ว มธรรมศาสตร์ แ ละการชุ ม นุ ม ได้ จั ด การชุ ม นุ ม ในพื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในเวลาต่อมาได้ย้ายไปชุมนุมต่อในพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อค้างคืนและจัดกิจกรรม เช่น
การปักหมุดคณะราษฎรและการยื่นข้อเรียกร้องถึงประธานองคมนตรีผ่านผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลโดยไม่มีรายงาน
เหตุการณ์ความรุนแรง

บทที่ 2

ต่อมา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 มีการจัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในระหว่างนั้นมีเหตุการณ์
อันน�ำไปสู่การจับกุมแกนน�ำ จ�ำนวน 21 ราย57 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้ประกาศจะย้ายการชุมนุม
จากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่หน้าท�ำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ในระหว่างเดินทางมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตั้งแนวกั้น
ในเส้ น ทางเพื่ อ สกั ด ไม่ ใ ห้ ก ลุ ่ ม ผู ้ ชุ ม นุ ม ไปยั ง ท�ำเนี ย บรั ฐ บาล จนถึ ง เวลาประมาณ 17.00 น. ขบวนเสด็ จ ฯ
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จาก “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่ ศูนย์รังสิต สิ่งที่อยู่ใต้พรมวันนี้นักศึกษาได้ถอดเป็นค�ำพูดออกมาหมดแล้ว ประกาศ
ข้อเรียกร้อง 10 ข้อว่าด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และนัดชุมนุมอีกครั้งวันที่ 12 ส.ค.นี้, โดย Thai E-News, 2563.
สืบค้นจาก https://thaienews.blogspot.com/2020/08/10-12.html
54
จาก จากนี้ทุกคนคือแกนน�ำ “ราษฎร” นัดสู้ต่อชุมนุม 16.00 น., โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.
dailynews.co.th/politics/801500
55
จาก มวลชนหน้าสถานทูตเยอรมนี ยุติการชุมนุมแล้ว, โดย amarintv, 2563. สืบค้นจาก https://www.amarintv.
com/news/detail/51639
56
จาก ตร.ชี้มีหลักฐานเอาผิด ม.112 กับแกนน�ำชุมนุมสถานทูตเยอรมัน, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/299017
57
จาก โดนจับแล้ว! ตร.หิ้ว “ไผ่ ดาวดิน” ใส่รถห้องขัง, โดย innnews, 2563. สืบค้นจาก https://www.innnews.
co.th/politics/news_795069/
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิรวิ บิ ลู ยราชกุมาร ผ่านแยกนางเลิง้ ถนนพิษณุโลก58 โดยมีเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจถวายการอารักขาตัง้ แถว
เปิดเส้นทางให้ ระหว่างรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสม
และขัดขวางเส้นทางขบวนเสด็จฯ59 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้แถลงว่า มีการกระท�ำ
ผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งความผิดฐานกีดขวางเส้นทาง
เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น 60 ในวั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2563 พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม จึงได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครซึ่งระบุว่า
มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน และมีการกระท�ำทีก่ ระทบ
ต่อขบวนเสด็จพระราชด�ำเนิน ทั้งยังกระทบโดยตรงต่อมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อันน�ำไปสู่
การจับกุมตัวแกนน�ำและผู้ปราศรัยทั้งหมด 4 คน61 ในช่วงเย็นของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ชุมนุมได้ย้ายสถานที่
การชุมนุมจากแยกราชประสงค์ไปแยกปทุมวัน กองอ�ำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.)
ได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามการชุมนุมและจะใช้มาตรการเข้มข้นขึ้น ก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมโดยมีการใช้รถฉีดน�้ำ
แรงดันสูงผสมสารเคมีเป็นครั้งแรก62 อย่างไรก็ดี หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลเห็นว่าเหตุการณ์ที่มีความร้ายแรง
ได้คลี่คลายลงและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้กฎหมายปกติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2563
กลุ ่ ม ราษฎรได้ จั ด การชุ ม นุ ม ที่ บ ริ เ วณแยก
เกียกกายใกล้กับรัฐสภา ซึ่งเป็นวันที่มีการประชุม
ร่วมของรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้ไรัฐธรรมนูญ ได้มี
การสลายการชุมนุมโดยมีการใช้รถฉีดน�้ำอีกครั้ง
และมีการใช้น�้ำผสมแก๊สน�้ำตาเพื่อสลายการชุมนุม
รวมทั้งเกิดการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้ประท้วง
ที่ เ ป็ น มวลชนสวมเสื้ อ สี เ หลื อ งซึ่ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
กั บ การชุ ม นุ ม หลั ง เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วจนเข้ า สู ่
เดื อ นธั น วาคมมี ก ารจั ด การชุ ม นุ ม ขึ้ น อี ก หลาย
ครั้งแต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุม
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จาก ขบวนเสด็ จ ฯพระราชิ นี ผ่ า นเสื้ อ เหลื อ ง-เสื้ อ ด� ำ หวิ ด ปะทะ, โดย ไทยโพสต์ , 2563. สื บ ค้ น จาก
https://www.thaipost.net/main/detail/80504
59
จาก ชุมนุม 14 ตุลา: ประมวลเหตุการณ์ จากปะทะ “เสื้อเหลือง” สู่ ชูสามนิ้วใส่ขบวนเสด็จฯ, โดย บีบีซีไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-54539098
60
จาก ไทม์ไลน์ “คณะราษฎร” ชุมนุมใหญ่ 14 ตุลา - นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนมีการสลายการชุมนุม,
โดย ch3thailandnews, 2563. สืบค้นจาก https://ch3thailandnews.bectero.com/news/213092
61
จาก คณะราษฎร63 แถลงการณ์ ย�้ ำ จุ ด ยื น นั ด ชุ ม นุ ม 4 โมงเย็ น , โดย ไทยพี บี เ อส, 2563. สื บ ค้ น จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/297388
62
จาก เกิดอะไรขึ้นบ้าง ในวันที่ 16 ตุลา 63 บันทึก “สลายการชุมนุม” ม็อบคณะราษฎร - ม็อบคนรุ่นใหม่,
โดย pptvhd 36, 2563. สืบค้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/
60

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ส�ำหรับการด�ำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต. ปิยะ ต๊ะวิชัย
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลได้เปิดเผยความคืบหน้าการด�ำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าได้มีการจับกุมผู้ต้องหาคดี
ความมั่นคงรวมทั้งสิ้น 85 ราย ผู้ต้องหา 79 คน โดยเฉพาะคดีมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ส่วนคดีตามพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถจับกุมได้ 68 ราย คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
110 (ประทุษร้ายพระราชินี) 3 ราย คดีตามมาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น 13 ราย และคดีตามพระราชบัญญัติความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2 ราย ส่วนการด�ำเนินคดีทั่วทั้งประเทศตั้งแต่กลางเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมาด�ำเนินคดีไปแล้วกว่า 140 คดี ใน 26 จังหวัด63

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

สืบเนือ่ งจากการชุมนุมอย่างต่อเนือ่ งในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ จึงมีความพยายามเพือ่ แก้ไขปัญหาความเห็นต่าง
ทางการเมืองด้วยสันติวิธี โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้แถลงถึงการหารือ
ร่วมกันกับประธานวุฒิสภา วิปฝ่ายค้าน และประธานวิปฝ่ายรัฐบาล กรณีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุม ผู้แทนรัฐบาล
ผู้แทน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ส. ฝ่ายค้าน ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนฝ่ายที่มีความเห็นอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม 21 คน โดยคณะกรรมการมีหน้าทีศ่ กึ ษารูปแบบการสร้างความปรองดอง หากผูช้ มุ นุมไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการ รัฐสภา
คงต้องท�ำหน้าทีต่ ามภารกิจต่อไป แต่จะพยายามให้ทกุ ฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วม ซึง่ ต้องให้เวลาแต่ละฝ่ายในการตัดสินใจ64 ทัง้ นี้
เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ลงนามในประกาศรัฐสภาแต่งตัง้ กรรมการสมานฉันท์แล้ว

บทที่ 2

ในปี 2563 นอกจากการชุมนุมเพือ่ แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเรียกร้องทางการเมืองแล้ว ยังมีกลุม่ ประชาชน
ที่สนใจในหลากหลายประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อน�ำเสนอปัญหาที่กลุ่มของตนประสบ
เช่น กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ กลุม่ แรงงาน และกลุม่ สิง่ แวดล้อม ฯลฯ ในขณะเดียวกัน มีการชุมนุมเพือ่ สะท้อน
ปัญหาการด�ำเนินโครงการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกิน
รวมถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน เช่ น กลุ ่ ม รั ก ษ์ โ ตนสะตอ ซึ่ ง เดิ น ทางมาชุ ม นุ ม อยู ่ บ ริ เวณท�ำเนี ย บรั ฐ บาล
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุติการด�ำเนินโครงการ
อ่างเก็บน�้ำเหมืองตะกั่วอ�ำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยอ้างว่าการด�ำเนินโครงการดังกล่าวไม่มีการจัดรับฟัง
ความเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน ซึ่งกรณีนี้ ได้มีรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ กสม. เมื่อปี 2558
ว่าการสร้างเขื่อนดังกล่าวไม่มีความจ�ำเป็นเพราะสามารถหาทางออกการจัดการน�้ำในรูปแบบอื่นได้65 กรณีโครงการ
จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งได้มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กสม. ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ
เรียกร้องไปยังศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการให้การจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต้องก�ำชับให้เจ้าหน้าที่
ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงประชาชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเวที
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จาก สรุปภาพรวมด�ำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน กว่า 140 คดี ใน 26 จังหวัด,
โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/298069
64
จาก “ชวน” เคาะแล้วคณะกรรมการสมานฉันท์ 21 คนมาจากม็อบ 2 คน, โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/main/detail/84867
65
จาก กลุม่ รักษ์โตนสะตอปักหลักชุมนุมหน้าท�ำเนียบ, โดย ไอเอ็นเอ็นนิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.innnews.
co.th/politics/news_760979/
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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รับฟังความคิดเห็นควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ หลีกเลีย่ งการยัว่ ยุและการใช้ความรุนแรง
ในทุกกรณี ทั้งนี้ มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการดังกล่าวที่โรงเรียนจะนะวิทยา อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ซึ่งมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยก�ำหนดให้เฉพาะ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการจ�ำนวน 31 หมู่บ้านใน 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลนาทับ ต�ำบลตลิ่งชัน และต�ำบลสะกอม
เข้ารับฟังเท่านั้น66 จากปัญหาดังกล่าวเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้รวมตัวชุมนุมหน้าท�ำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่
10-15 ธันวาคม 2563 โดยมี 2 ข้อเสนอ คือ ให้ยกเลิกทุกกระบวนการที่ด�ำเนินการโครงการจะนะเมืองต้นแบบ
นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) อย่างรอบคอบ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบโครงการดังกล่าว โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มสนับสนุนและคัดค้านร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเป็นการสั่งชะลอการประชุมผังเมืองใหม่ออกไปก่อน ส่งผลให้ส่วนอื่น ๆ ของโครงการ
ต้ อ งชะลอไปด้ ว ย67 นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2563 ที่ บ ริ เวณอนุ ส าวรี ย ์ ป ระชาธิ ป ไตย กลุ ่ ม คนยากจน
คนในสลัม คนไร้บ้าน เกษตรกร ในนามเครือข่ายสลัม 4 ภาค และองค์กรพันธมิตรจากทั่วทุกภาค ประมาณ 3,000 คน
ได้มารวมตัวกันและเดินรณรงค์ในวันที่อยู่อาศัยสากล โดยมีเป้าหมายเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อต้องการ
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามในบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่ดินของ รฟท.
และได้รับผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ68 เป็นต้น

การด�ำเนินการของ กสม. ต่อกรณีการชุมนุมทางการเมือง
กสม. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์กรณีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สังเกตการณ์
การชุมนุม รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ทุกครัง้ และแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ ตรวจสอบ
เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากกรณี เ หตุ ก ารณ์ ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง รวมทั้ ง เชิ ญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
พยานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ด้านสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ด้านการสือ่ สารสาธารณะ ฯลฯ
มาให้ความเห็น โดย กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน 10 ค�ำร้อง
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จาก เปิ ด ประชาพิ จ ารณ์ “เมื อ งต้ น แบบจะนะ” วุ ่ น !, โดย ประชาชาติ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ , 2563. สื บ ค้ น จาก
https://www.prachachat.net/local-economy/news-489918
67
จาก “จะนะรักษ์ถนิ่ ” ยอมยุตชิ มุ นุมข้างท�ำเนียบฯ แล้ว, โดย ส�ำนักข่าวไทย, 2563. สืบค้นจาก https://tna.mcot.net/
politics-600582
68
จาก คนจนกว่า 3,000 เดินขบวนวันที่อยู่อาศัยโลก จี้นายกเร่งช่วยเหลือ-หวั่นชาวบ้าน 3 หมื่นคนรอบสถานี TOD
ได้รับผลกระทบ รฟท.ตื่นรับลูกหลังถูกกดดันตั้งคณะท�ำงานแยกประเภทปัญหาชุมชนในที่ดินรถไฟเสนอบอร์ด, โดย ส�ำนักข่าว
ชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25935
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นอกจากนี้ จากการติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์
บางช่วงของการชุมนุมมีขอ้ น่ากังวลต่อการใช้สทิ ธิและเสรีภาพของประชาชน จึงได้ออกแถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน จ�ำนวน 9 ฉบับ ดังนี้
1) ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แสดงความห่วงกังวลต่อการชุมนุม โดยขอให้ชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ พึงระมัดระวังการกระทบกระทั่งกัน ให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้มาชุมนุมปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ราชการก�ำหนด

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

2) แถลงการณ์ กสม. เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2563 เรี ย กร้ อ งขอให้ ทุ ก ฝ่ า ยในการชุ ม นุ ม ยึ ด หลั ก
สิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา เสนอให้การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม
ต้องไม่เป็นการพูด แสดงท่าทาง หรือกระท�ำโดยวิธีการอื่นที่ก้าวร้าว ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือจาบจ้วง หรือการใช้ค�ำพูด
ที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
หลักการส�ำคัญส�ำหรับการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ (10 Principles for the proper
management of assemblies) จัดให้มพี นื้ ทีป่ ลอดภัย (safety zone) สถานศึกษาควรจัดสถานทีใ่ ห้เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ส�ำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ
3) แถลงการณ์ กสม. เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2563 แสดงข้ อ ห่ ว งใยต่ อ สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม
ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายที่มีความรุนแรง และส่งผล
กระทบด้านสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้ทกุ ฝ่ายตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบตั สิ ากลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติวิธี

บทที่ 2

4) ข่าวประชาสัมพันธ์ กสม. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงความเห็นต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และขอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าที่จ�ำเป็น
ประกันสิทธิให้แกนน�ำผูถ้ กู ควบคุมตัว เรียกร้องทุกฝ่ายอดกลัน้ ใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา ดังนัน้ หากสถานการณ์
คลี่คลายแล้วควรยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวทันที และส�ำหรับแกนน�ำผู้ชุมนุมที่ถูกเจ้าหน้าที่
ควบคุมตัว ขอให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ดูแลให้เข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเต็มทีแ่ ละโดยไม่ชกั ช้า พร้อมแจ้ง
สถานที่ควบคุมตัวให้แก่ญาติพี่น้องได้รับทราบ
5) แถลงการณ์ กสม. เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 มีความกังวลและห่วงใยเป็นอย่างยิง่ ต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุม
เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 แม้วา่ เป็นการชุมนุมทีต่ อ้ งห้ามตามข้อก�ำหนดของประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ อย่างไรก็ตาม
กสม. เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจนเป็นเหตุถึงขั้นที่รัฐบาลต้อง
ตัดสินใจใช้มาตรการในการสลายการชุมนุม จึงเห็นว่าเป็นการกระท�ำที่เกินสมควรแก่เหตุ และมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาล
และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรใช้มาตรการที่รุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกติกา ICCPR และไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชุมนุม
ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อเด็ก ตามทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ตามอนุสญ
ั ญา CRC อีกทัง้ ควรเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดจากปฏิบตั กิ าร
การสลายการชุมนุม ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค�ำหรือการสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่สร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง ปลุกเร้า
ให้เกิดความรุนแรง และดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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6) แถลงการณ์ กสม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สนับสนุนการเดินหน้าเจรจาในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งอย่างสันติวธิ เี พือ่ แสดงความยินดีทรี่ ฐั บาลได้ด�ำเนินการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ อันเป็นข้อจ�ำกัด
ในการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนมากกว่าในสถานการณ์ปกติ อีกทั้งได้ใช้กระบวนการรัฐสภาในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของประเทศ
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ กสม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 แสดงความห่วงกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาในกรณีต่าง ๆ เช่น การจับกุม
บุคคลในยามวิกาล การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยเจ้าหน้าที่แต่งกายนอกเครื่องแบบ การใช้ยานพาหนะที่มิใช่
ยานพาหนะของราชการในการจับกุม รวมถึงการจับกุมและการอายัดตัวผูต้ อ้ งหาเพือ่ การด�ำเนินคดีแบบต่อเนือ่ ง เป็นต้น
8) แถลงการณ์ กสม. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แสดงความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม
ที่อาจมีแนวโน้มน�ำไปสู่ความรุนแรงและเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นต่าง
ที่ได้ชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภา และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ใช้ยุทธวิธีควบคุมฝูงชนโดยมีการฉีดน�้ำและน�้ำผสมแก๊สน�้ำตา
เพื่อสกัดผู้ชุมนุม
9) ข่าวประชาสัมพันธ์ กสม. เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แสดงความห่วงกังวลต่อกรณีผปู้ กครองทีน่ �ำบุตรหลาน
เข้ามาในพื้นที่ชุมนุม โดยผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการช่วยกัน
ดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุม โดยค�ำนึงถึงวุฒิภาวะและสถานการณ์แวดล้อมของการชุมนุม เช่น
ความปลอดภัย กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง เป็นต้น
นอกจากการออกแถลงการณ์ แ ละข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ แ ล้ ว กสม. ยั ง ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง นายกรั ฐ มนตรี
ย�ำ้ ความส�ำคัญในการเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสันติ หากรัฐจ�ำเป็นต้องมีการจ�ำกัด
เสรีภาพต้องมีการตีความอย่างเคร่งครัด มาตรการจ�ำกัดเสรีภาพต้องเป็นไปเท่าที่จ�ำเป็นและได้สัดส่วนกับสถานการณ์
ตลอดจนเสนอแนะให้รัฐใช้หลักการของสหประชาชาติในการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการคุม้ ครอง กสม. ได้เข้าเยีย่ มแกนน�ำผูช้ มุ นุมทีถ่ กู จับกุมหรือควบคุมตัว เพือ่ ให้ทราบว่า
บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือไม่และต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร ในขณะเดียวกัน
กสม. มี ค วามห่ ว งใยต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการจั บ กุ ม ผู ้ ถู ก กล่ า วหาในบางกรณี เช่ น การจั บ กุ ม
บุคคลในยามวิกาล การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายนอกเครื่องแบบ การใช้ยานพาหนะ
ที่มิใช่ของทางราชการ การจับกุมและอายัดตัวผู้ต้องหาเพื่อการด�ำเนินคดีแบบต่อเนื่อง รวมถึงการจับกุมผู้ชุมนุม
ที่เป็นเด็กและเยาวชน กสม. จึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติแจ้งข้อห่วงใยต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการควบคุมตัวและด�ำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้การด�ำเนินการใด ๆ
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสถานการณ์ชุมนุมที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมและการด�ำเนินคดี
ให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว69
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จาก หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สม 0008/86 ลงวันที่ 2 พ.ย. 63 เรื่อง ข้อห่วงใยต่อ
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการควบคุมตัวและด�ำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุม
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การประเมินสถานการณ์
การชุ ม นุ ม โดยสงบและปราศจากอาวุ ธ เป็ น เสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติกา ICCPR ที่ประเทศไทยเป็นภาคี การใช้เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบมีความเกี่ยวโยงกับสิทธิและเสรีภาพอื่น รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกด้วย การใช้เสรีภาพทั้งสองประการนี้
อาจถูกจ�ำกัดได้ในสภาวการณ์ปกติเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยต้องบัญญัติข้อจ�ำกัดนั้นไว้ในกฎหมาย
รัฐภาคีมีพันธกรณีต้องเคารพและประกันการใช้เสรีภาพดังกล่าวของประชาชน อย่างไรก็ดี ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะ
ที่เป็นภัยคุกคามของชาติ รัฐภาคีกติกาฯ อาจใช้มาตรการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได้เพิ่มเติม แต่มาตรการ
ดั ง กล่ า ว ต้ อ งท�ำเท่ า ที่ จ�ำเป็ น ตามความฉุ ก เฉิ น ของสถานการณ์ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการประจ�ำกติ ก า ICCPR
มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า การใช้มาตรการดังกล่าวมีลักษณะเป็นมาตรการพิเศษที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับ
เป็นการชั่วคราว โดยรัฐต้องแสดงเหตุผลความจ�ำเป็นและความชอบธรรมในการใช้มาตรการดังกล่าวซึ่งต้องได้สัดส่วน
กับความรุนแรงของสถานการณ์ทั้งในแง่ของระยะเวลา พื้นที่ และลักษณะของการจ�ำกัดสิทธิที่ใช้บังคับ70
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

ในปี 2563 ประชาชนสามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้ดังเห็นได้จากการที่มีการชุมนุมทางการเมือง
ต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ที่ไม่มีการชุมนุมเนื่องจากเป็นช่วงที่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงได้อาศัยอ�ำนาจ
ตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ
ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้ออกข้อก�ำหนดหลายฉบับที่ระบุมาตรการที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัด
การเดินทางเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของประชาชนจ�ำนวนมากเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึง
การห้ามชุมนุมหรือการท�ำกิจกรรม ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน ในช่วงเวลา
ดังกล่าวการจัดการชุมนุมจึงไม่อาจจัดขึ้นได้ แต่หลังจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้
จนมีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศลดลงและไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา รัฐบาล
ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคเป็นระยะ ๆ รวมถึงได้ยกเลิกข้อห้ามการชุมนุมซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ตามข้อก�ำหนดฉบับที่ 13 แต่ผทู้ รี่ บั ผิดชอบจัดกิจกรรมยังคงต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคตามทีท่ างราชการก�ำหนด

บทที่ 2

เมื่อพิจารณาว่าโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ระบาดไปในวงกว้างซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้
เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 กอปรกับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง
ขึ้นมากในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 การที่รัฐบาลน�ำกฎหมายพิเศษมาบังคับใช้ที่มีผลเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการชุ ม นุ ม โดยสงบนั้ น เป็ น ไปเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างด้ า นสุ ข อนามั ย ของประชาชน และด้ า นการสาธารณสุ ข
เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดที่มีความจ�ำเป็นและได้สัดส่วนต่อเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ตามหลักแห่งการจ�ำกัดสิทธิ ทัง้ นี้ มาตรการทีร่ ฐั บาลน�ำมาใช้สง่ ผลให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีเป็นที่
ประจักษ์ดังเห็นได้จากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงจนเหลือศูนย์ต่อเนื่องกว่า 100 วัน และเมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ท�ำให้
ประชาชนสามารถกลับมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การชุมนุมสาธารณะ และให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคทีท่ างราชการก�ำหนด เห็นได้วา่ รัฐบาลได้ใช้ขอ้ ห้ามการชุมนุม
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International Covenant on Civil and Political Rights, General comment no. 29 on states of
emergency (Article 4), paragraphs 2-4.
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เป็นมาตรการชัว่ คราวเพือ่ ควบคุมโรคโดยเมือ่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลีค่ ลายลง จึงได้ยกเลิกข้อห้าม
ดังกล่าว ส่วนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2563 เนื่องจากมีเหตุการณ์ร้ายแรงบางประการเช่นกัน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย รัฐบาลได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ามาตรการจ�ำกัดเสรีภาพที่รัฐน�ำมาใช้มีการค�ำนึงถึง
ความจ�ำเป็นและความได้สัดส่วนตามหลักการที่ก�ำหนดในกติกา ICCPR
ด้านการดูแลการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชน ในภาพรวมรัฐไม่ได้แทรกแซงการใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวตามกฎหมาย แม้ในบางกรณีผู้จัดการชุมนุมไม่ได้แจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 ก็มรี ายงานว่าการชุมนุมยังคงด�ำเนินต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าทีร่ ฐั อาจด�ำเนินการทางกฎหมายกับแกนน�ำ
ทีไ่ ม่แจ้งการชุมนุม อย่างไรก็ดี การฝ่าฝืนบทบัญญัตดิ งั กล่าวมีโทษเพียงโทษปรับเท่านัน้ การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั จึงเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ล�ำดับที่ 37 เรื่องสิทธิในการชุมนุม
โดยสงบว่า การไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่เมื่อจ�ำต้องมีการแจ้งการชุมนุมนั้น ไม่ท�ำให้การเข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าว
ผิดกฎหมาย และต้องไม่ถูกน�ำไปใช้เป็นเหตุในการสลายการชุมนุมหรือจับกุมผู้เข้าร่วมการชุมนุมหรือผู้จัดการชุมนุม
ทั้งนี้ การไม่แจ้งการชุมนุมนั้นไม่สามารถลบล้างหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการชุมนุม
และปกป้องผู้เข้าร่วมการชุมนุม71
ในการดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุม ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ล�ำดับที่ 37
ยังได้ระบุว่า เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของประชาชนและประกันว่าประชาชนจะได้ใช้สิทธิ
ดังกล่าว แนวทางหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการชุมนุมโดยสงบ
ตามกฎหมาย ดูแลความปลอดภัยของบุคคลและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ควรพยายามลด
ความตึงเครียดของสถานการณ์การชุมนุมที่อาจน�ำไปสู่การใช้ความรุนแรง และควรใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงก่อน หากมี
ความจ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลัง ต้องมีการเตือนให้ผู้ชุมนุมได้ทราบก่อน เว้นเสียแต่ว่าการท�ำเช่นนั้นจะท�ำให้การด�ำเนินการ
ไม่เป็นผล การใช้ก�ำลังต้องอยูบ่ นหลักการของหลักกฎหมาย ความจ�ำเป็น ความได้สดั ส่วน การป้องกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
และผู้ใช้ก�ำลังจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ก�ำลังทุกครั้ง โดยการใช้ก�ำลังนั้นต้องเป็นการใช้ก�ำลังขั้นต�่ำเท่าที่จ�ำเป็น
โดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่อาจใช้ก�ำลังเกินเหตุเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การสลาย
การชุมนุม หรือเพื่อจับกุมหรือสนับสนุนการจับกุมตัวผู้กระท�ำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น72
อย่างไรก็ดี อาวุธที่มีระดับความอันตรายต�่ำที่มีผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เช่น แก๊สน�้ำตาและหัวฉีดน�้ำ ควรใช้ด้วย
ความระมัดระวัง โดยต้องเป็นมาตรการสุดท้ายหลังจากมีการกล่าวเตือนด้วยวาจาและให้โอกาสที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วม
ชุมนุมในการสลายการชุมนุม73
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การชุมนุมที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังของปี 2563 ส่วนใหญ่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้าง
ระหว่างผูช้ มุ นุมกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลความสงบเรียบร้อยในบางกรณี ทัง้ ฝ่ายผูช้ มุ นุมและเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ต่างพยายามใช้ความอดทนอดกลัน้ เพือ่ ไม่ให้มคี วามรุนแรงเกิดขึน้ แต่มกี ารชุมนุมสองกรณีทรี่ ฐั ใช้มาตรการยุตกิ ารชุมนุม
โดยการฉีดน�้ำแรงดันสูงซึ่งมีการผสมสารเคมีและแก๊สน�้ำตาในน�้ำที่ฉีดเข้าใส่ผู้ชุมนุม คือ การชุมนุมที่บริเวณแยกปทุมวัน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามล�ำดับ ในกรณีแรกที่เป็น
การยุติการชุมนุมที่แยกปทุมวันนั้น กสม. เห็นว่ายังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าการชุมนุมมีการใช้ความรุนแรง
หรือเหตุผลอันสมควรที่จ�ำเป็นต้องเข้าสลายการชุมนุม74 จึงได้หยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นตรวจสอบโดยอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มีความเห็นทั่วไป เรื่องสิทธิในการชุมนุมโดยสงบในกรณี
มี ก ารกระท�ำความรุ น แรงเฉพาะตั ว ของผู ้ ชุ ม นุ ม บางคนไม่ ค วรถู ก น�ำไปเหมารวมเป็ น การกระท�ำของการชุ ม นุ ม
โดยรวมที่จะก่อความรุนแรง75 การสลายการชุมนุมจะต้องเป็นกรณีพิเศษอันเป็นข้อยกเว้นในการชุมนุมที่มิได้เป็นไป
โดยสงบหรืออาจมีภัยจากการใช้ความรุนแรงอย่างร้ายแรงที่ชัดแจ้งเท่านั้น76 การใช้ก�ำลังขั้นต�่ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็น ก่อนใช้
อาวุธที่มีระดับอันตรายต�่ำที่มีผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เช่น หัวฉีดน�้ำหรือแก๊สน�้ำตาต้องน�ำมาใช้เป็นมาตรการสุดท้าย
หลังจากที่มีการแจ้งเตือนด้วยวาจาหรือให้โอกาสเหมาะสมแก่ผู้ร่วมชุมนุมในการสลายการชุมนุมเสียก่อน เป็นต้น
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

ในส่วนของการกระท�ำผิดระหว่างการชุมนุม เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผูช้ มุ นุมและออกหมายเรียก
ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งหลังจากสอบปากค�ำผู้ชุมนุมจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างด�ำเนินคดีซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR ข้อ 9 ที่ระบุว่าโดยหลักการทั่วไปผู้ถูกกล่าวหาไม่ควรถูกควบคุมตัวระหว่าง
การด�ำเนินคดี นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ต่อประเทศไทย
ในการพิ จ ารณารายงานการปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าฯ ของประเทศไทยเมื่ อ ปี 2560 เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม
และการเรียกร้องทางการเมืองว่า รัฐภาคีควรจะประกันและคุ้มครองอย่างเป็นผลต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบ และหลีกเลี่ยงการจ�ำกัดใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของข้อ 4 แห่งกติกา ICCPR โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รั ฐ ภาคี ค วรงดเว้ น จากการควบคุ ม ตั ว บุ ค คลที่ ใช้ สิ ท ธิ ข องตนโดยไม่ ไ ด้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี่ ย งอย่ า งร้ า ยแรง
ต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ
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อนึง่ จากเหตุการณ์ชมุ นุมทางการเมืองในประเทศ ซึง่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้ง รัฐบาล
ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ทั้งจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2548 - 2553
และเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556 - 2557 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR ข้อ 2
ที่ระบุว่า บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงว่าการละเมิดนัน้ จะถูกกระท�ำโดยบุคคลผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคสี่ บัญญัติว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
หรือจากการกระท�ำความผิดทางอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ ดังนัน้ กสม. จึงเน้นยำ�้ ต่อรัฐบาลให้ค�ำนึงถึงสิทธิในการได้รบั การเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดจากปฏิบตั กิ าร
สลายการชุมนุม ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในปี 2563 ด้วย
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ปัญหาหรืออุปสรรค ในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ กสม. มีข้อห่วงกังวล
บางประการ ดังนี้
1. การจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ โดยตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม
2563 ที่ปรากฏสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมากกว่าสภาวะปกติ ตลอดจนด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีภ่ ายใต้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ตามมาตรา 20 ในกรณีที่มีการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมได้บรู ณาการการท�ำงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และด�ำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นค�ำขอให้ศาลมีค�ำสั่งระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
เป็นจ�ำนวน 50 ค�ำสั่งศาล 1,145 URLs ทั้งนี้ การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นหรือการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
2. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว จากสถานการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้น ข้อมูลจากการรายงานเหตุการณ์ตามที่ปรากฏ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ และการลงพื้นที่สังเกตการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทัง้ ในและนอกเครือ่ งแบบมีการใช้อปุ กรณ์บนั ทึกภาพถ่ายและภาพเคลือ่ นไหวในพืน้ ทีช่ มุ นุม ซึง่ ต่อมาในภายหลังปรากฏว่า
ได้มีการน�ำภาพของแกนน�ำ ผู้ชุมนุม ภาพเหตุการณ์ระหว่างการชุมนุมที่บันทึกไว้ดังกล่าวไปใช้ในการด�ำเนินคดี
รวมถึงการด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เป็นต้น
3. การใช้ค�ำพูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความแตกต่างทางความ
คิดเห็น การใช้วาจาสร้างความเกลียดชังต่อฝ่ายทีม่ คี วามเห็นตรงข้ามปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงภาพวาดการ์ตนู
ล้อเลียน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ทั้งนี้ การสื่อสารแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
ทีแ่ ตกต่าง ยัว่ ยุให้เกิดความเกลียดชัง อาจน�ำไปสูก่ ารใช้ความรุนแรง และอาจลุกลามบานปลายได้ โดยเฉพาะในสือ่ ออนไลน์
มีผู้น�ำเนื้อหาที่มีระดับความรุนแรงและลักษณะการสื่อสารความเกลียดชังไปเผยแพร่ในวงกว้าง และหากปล่อยให้มี
การสร้างและเผยแพร่ความเกลียดชังอย่างไร้การก�ำกับดูแล อาจท�ำลายวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน
คุกคามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ น�ำไปสู่การท�ำลายบรรยากาศแห่งการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล
4. การชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ผ่านมาหลายครั้งผู้ชุมนุมนัดรวมตัวที่สถานีรถไฟฟ้า
ส่งผลให้มกี ารปิดสถานีรถไฟฟ้าชัว่ คราวเพือ่ ความปลอดภัยของประชาชนทุกคน และพบว่ามีการท�ำลายทรัพย์สนิ เสียหาย
ข้อเสนอแนะ จากสถานการณ์การชุมนุมในปี 2563 กสม. มีข้อเสนอแนะต่อกรณีการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ ดังนี้
1. รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรอ�ำนวยความสะดวกให้ ป ระชาชนได้ ใช้ เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม
โดยสงบตามสมควร รวมทั้งให้การคุ้มครองแก่ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข การท�ำหน้าที่สื่อ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อประกันการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา ICCPR ให้การรับรอง ทั้งนี้ การจ�ำกัดสิทธิ
ดังกล่าวควรเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
2. รัฐบาลและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติต้องก�ำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และควรหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลังต่อการชุมนุมที่สงบ
และปราศจากอาวุธแม้ว่าจะมีบุคคลบางส่วนที่อาจก่อความวุ่นวายในระหว่างการชุมนุม หากมีความจ�ำเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่ต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงหรือการละเมิดกฎหมาย โดยมาตรการดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับความจ�ำเป็นและได้สัดส่วนตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และควรมีคู่มือการ
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บันทึกข้อมูลและการสั่งการในการเตรียมการรับมือกับการชุมนุม ล�ำดับขั้นตอนที่ระบุไว้ชัดเจนในการใช้มาตรการ
เพื่อลดการตึงเครียดและความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ก�ำลังหากมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยอาจพิจารณาทบทวนการควบคุมการใช้
ก�ำลังที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น หลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติด้วยการใช้ก�ำลังและอาวุธปืน
ของเจ้าพนักงานผู้บังคับกฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement
Officials) และหลักชีแ้ นะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกีย่ วกับอาวุธทีม่ คี วามร้ายแรงต�ำ่ ในการบังคับใช้กฎหมาย
(UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement) เป็นต้น
3. คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาจน�ำหลักการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม
10 ประการ ซึ่ ง จั ด ท�ำโดยผู ้ ร ายงานพิ เ ศษแห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม และ
การรวมกลุ ่ ม อย่ า งสั น ติ มาเป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
ตามความเหมาะสมแก่กรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
เป็นหลักแทนการใช้กฎหมายอื่น ๆ

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ

4. กรณีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจในการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลนัน้ ควรเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด (due process of law) โดยไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และดูแลให้ผู้ถูกจับกุมเข้าถึง
สิทธิต่าง ๆ ที่ต้องได้รับอย่างครบถ้วน
5. รัฐบาลและรัฐสภาควรหาช่องทางหรือมีเวทีในการปรึกษาหารือพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
จริงจังและให้หลักประกันว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่ายจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
และใช้ช่องทางฝ่ายนิติบัญญัติในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อน�ำไปสู่การยุติความขัดแย้งโดยเร็ว
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6. รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมืองในปี 2563 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุม ให้เป็นมาตรฐานกลางในการพิจารณาช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

บทที่ 3

3.1

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ งในประเทศไทยเป็ น สิ ท ธิ ท่ี ไ ด้ รั บ การรั บ รองตามกติ ก า ICCPR และ
อนุสัญญา CAT ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องเคารพและคุ้มครอง
ให้ประชาชนได้รับสิทธิดังกล่าว ซึ่งในหลักการเป็นสิทธิที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ในการประเมินสถานการณ์สิทธิพลเมือง ยังได้ค�ำนึงถึง
สิทธิที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญา CPED ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี แต่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้า
เป็นภาคีแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวได้ โดยสิทธิ
ตามกติ ก าและอนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วบางประการมี ค วามส�ำคั ญ ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ อ าจเพิ ก ถอนหรื อ ลิ ด รอนได้ ไม่ ว ่ า
ในสถานการณ์ใด ๆ (non-derogable rights) เช่น สิทธิที่จะไม่ถูกท�ำให้เสียชีวิตโดยอ�ำเภอใจ และสิทธิที่จะไม่ถูก
ทรมาน เป็นต้น ในขณะที่สิทธิบางประการ รัฐอาจจ�ำกัดได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกติกาและอนุสัญญาแต่ละฉบับ
ในปี 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามและท�ำการประเมินสถานการณ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมหรือ
ควบคุมตัว รวมถึงผู้ถูกคุมขังในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน สถานการณ์การกระท�ำทรมานและการบังคับให้สูญหาย
ที่เกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การทบทวนบทลงโทษประหารชีวติ ส�ำหรับอาชญากรรมร้ายแรงทีส่ ดุ การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ภาพรวม

กติกา ICCPR ได้รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้หลายข้อ เช่น ข้อ 9 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูก
จับกุมหรือควบคุมตัวโดยอ�ำเภอใจ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในเวลาอันสมควร และมิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่า
จะต้องควบคุมบุคคลที่รอพิจารณาคดี สิทธิในการได้รับการเยียวยากรณีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่ชอบ ส่วนข้อ 10
ของกติกาฯ รับรองว่าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ระบบราชทัณฑ์ควรปฏิบัติต่อนักโทษโดยมุ่งหมายให้นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูทางสังคม และข้อ 14
ก�ำหนดว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ
สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 25
วรรคสี่ บัญญัติว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือการกระท�ำความผิดอาญา
ของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 29 วรรคสาม
ระบุว่าการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี และมาตรา 68
ก�ำหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จา่ ยสูงเกินสมควร และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการจัดหาทนายความให้
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นอกจากนี้ มาตรา 258 ง. ยังได้ก�ำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สามารถอ�ำนวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในการพิจารณารายงานการปฏิบตั ติ ามกติกาฯ
ของประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น รัฐภาคีควรยกเลิก
โทษประหารชีวิต หรือหากจะยังคงโทษดังกล่าวไว้ ควรจ�ำกัดการใช้โทษประหารชีวิตเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด
(most serious crimes) ซึ่งได้แก่การท�ำให้บุคคลเสียชีวิตโดยเจตนา ควรใช้การพิจารณาคดีในศาลทหารเป็น
ข้อยกเว้นและหากต้องพิจารณาคดีในศาลทหาร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกติกาฯ ข้อ 14 ควรโอนคดีที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลทหารและเกิดขึน้ ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2559 ไปยังศาลยุตธิ รรม และควรมีมาตรการลดความแออัด
ในเรือนจ�ำ รวมถึงการใช้ทางเลือกอื่นแทนการคุมขัง และปรับปรุงสภาพของเรือนจ�ำให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน
ขั้นต�่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา) ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้หลายประการ อาทิ การปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินของผูเ้ สียหายและจ�ำเลยในคดีอาญาจากกองทุนยุตธิ รรม การคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
จากการถูกข่มขู่คุกคามหรือท�ำร้าย รวมทั้งการสอบสวนกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกละเมิดสิทธิอย่างจริงจัง
การทบทวนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีตอ่ ประชาชน โดยรัฐควรใช้มาตรการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การฟ้องด้วยความผิดฐานหมิน่ ประมาท
หรือความผิดฐานน�ำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์และน�ำมาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญามาใช้ในชัน้ ศาลเพือ่ คุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีโดยมีเจตนากลัน่ แกล้ง เร่งด�ำเนินการ
ตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 โดยโอนคดีที่ยังเหลืออยู่ท่ีศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมให้เสร็จสิ้น รวมทั้งทบทวน
กฎหมาย เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุด
ในปี 2563 มีสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ดังนี้

3.1.1 การเข้าถึงความยุติธรรม
			 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
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ในการเข้าถึงความยุตธิ รรมในด้านค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินคดี หลักประกันในการปล่อยตัวชัว่ คราวระหว่างการพิจารณาคดี
การให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

		 สถิ ติ ผู ้ ข อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ในคดี อ าญาตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ในปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีผู้เสียหายและจ�ำเลย
ยื่นค�ำขอจ�ำนวน 10,767 ค�ำขอ ในส่วนของผู้เสียหาย เป็นกรณีเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดต่อร่างกายมากที่สุด
จ�ำนวน 4,549 ราย และในส่วนของจ�ำเลย เป็นกรณีเกี่ยวกับความผิดในคดียาเสพติดมากที่สุด จ�ำนวน 228 ราย
โดยได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินทั้งสองกรณีรวม 8,830 ราย คิดเป็นเงิน 450 ล้านบาท77 ทั้งนี้ สถิติการยื่นค�ำขอเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2562 ทีม่ ผี ตู้ อ้ งหาและจ�ำเลยยืน่ ค�ำขอ 9,930 ราย มีผไู้ ด้รบั อนุมตั คิ วามช่วยเหลือ 9,436 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน
ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 479.5 ล้านบาท78 นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงยุติธรรมอนุมัติเงินเยียวยา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จากกรณี
เหตุกราดยิงในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 1,438,587.50 บาท ให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บและญาติผเู้ สียชีวติ รวม 73 ราย79

บทที่ 3

		 ส�ำหรับการช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย รวมถึง
การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านกองทุนยุตธิ รรม พบว่าในปีงบประมาณ 2563 กองทุนยุตธิ รรมได้รบั การจัดสรร
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 150 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ทีไ่ ด้รบั จ�ำนวน 238 ล้านบาท แต่กองทุนฯ มีรายรับในปีงบประมาณ
2563 (จนถึงเดือนสิงหาคม) ทั้งสิ้น 152,902,810.69 บาท และเมื่อรวมกับเงินคงเหลือที่ยกมาจากปีงบประมาณ
ก่อน ๆ กองทุนฯ มีเงินทั้งสิ้น 568,781,421.32 บาท80 ในขณะที่การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินคดี การปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558
พบว่า จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 กองทุนยุติธรรมมีรายจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 175,076,934.94 บาท
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 เป็นรายจ่ายเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน (ไม่รวมค่าบริหาร
จัดการ) 119,992,328.07 บาท81 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ที่กองทุนฯ มีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
รวมทั้งสิ้น 202,437,487.50 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 268,520,000 บาท82
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จาก สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
และจ�ำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2563.
สืบค้นจาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_5/2564/green_table/ green_totel_63.pdf
78
จาก รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี 2562, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/a5d20856-911e-4e47-8f54-d128e8b1e2dd/
Situation-2019.aspx
79
จาก “ยุติธรรมเพื่อประชาชน”, โดย กองบรรณาธิการ, 2563, วารสารยุติธรรม, 20(2), น. 19. ลิขสิทธิ์ [2563]
โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. พิมพ์ซ�้ำโดยได้รับอนุญาต.
80
จาก รายงานสถานการณ์เงินกองทุนยุติธรรม เดือนสิงหาคม 2563, โดย ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก
https://jfo.moj.go.th/download/money0863.pdf
81
แหล่งเดิม.
82
จาก รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี 2562. งานเดิม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

73

ตารางที่ 1 การใช้จ่ายเงินของกองทุนยุติธรรมในปีงบประมาณ 2563
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (บาท)
21,385,730.07
95,885,700

เงินช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

34,900

ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ทางกฎหมาย

2,685,998

ค่าบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

55,084,606.87
175,076,934.94

ที่มา : ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม (2563)

		 ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเสนอให้มีการยกร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้กองทุนยุติธรรม
มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยการเพิ่มเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ให้ครอบคลุมรวมถึงผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือเสรีภาพจากการท�ำละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้
ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว83
		 ในปี 2563 ศาลยุติธรรมได้มีมาตรการเพื่ออ�ำนวยให้ประชาชนได้เข้าถึงความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ประธานศาลฎีกาได้ออกค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทางส�ำหรับการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระส�ำคัญว่า
การพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหรือจ�ำเลยระหว่างการพิจารณาคดีให้ค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และความปลอดภั ย ของสั ง คมควบคู ่ กั น การเรี ย กหลั ก ประกั น เพื่ อ การปล่ อ ยชั่ ว คราวไม่ ค วรเรี ย กเกิ น กว่ า กรณี
ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยให้ค�ำนึงถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจในวงกว้างที่ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากตกงานและขาดรายได้ และให้มีการน�ำเทคโนโลยีหรือ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามตัวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยควบคูด่ ว้ ย รวมทัง้ ได้ก�ำหนดบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลาง
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประธานศาลฎีกาได้ออกค�ำแนะน�ำ 12 ข้อ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่อผู้เสียหาย
ในคดีอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและมาตรฐานของสหประชาชาติมากยิ่งขึ้น เช่น การปฏิบัติ
ต่อผู้เสียหายด้วยความเข้าใจและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ตลอดจนความปลอดภัย และผลกระทบต่อสถานภาพ
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จาก เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 (น. 102-104). ศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ประธาน), ใน การประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564. กลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบงาน
ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม, กรุงเทพฯ.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ความเป็นอยู่ และการด�ำรงชีวิตของผู้เสียหายอันเนื่องจากการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาทางศาล การค�ำนึงถึง
ความคิดเห็นหรือความกังวลใจของผู้เสียหายที่ศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดี การมีค�ำสั่งให้ต�ำรวจศาลด�ำเนินการ
ตามความเหมาะสมกรณีผู้เสียหายร้องขอความคุ้มครองความปลอดภัยตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548 การอธิบายถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียหาย ขั้นตอน
รวมถึงความคืบหน้าของกาพิจารณาคดีให้ผเู้ สียหายทราบ การระมัดระวังไม่ให้มกี ารเผชิญหน้าระหว่างผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
กับผูเ้ สียหายและพยานในคดีความผิดเกีย่ วกับเพศ คดีเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว คดีทผี่ เู้ สียหายเป็นเด็กหรือเยาวชน
และคดีที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนหรือสังคม การค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เสียหาย
ในการพิจารณาค�ำร้องขอปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย รวมทัง้ อาจก�ำหนดมาตรการดูแลความประพฤติของผูถ้ กู ปล่อย
ชั่วคราวตามความเหมาะสม การให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่ผู้เสียหาย รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหาย
การให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสมควร และการเข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย่ และประนอม
ข้อพิพาท เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เป็นธรรม รวดเร็ว และเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย
		 ในเวลาต่อมา ศาลยุติธรรมเห็นว่าการออกค�ำแนะน�ำดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดการยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจ�ำเลยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรม
และไม่กระทบต่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และท�ำให้เห็นได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเดิมไม่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2563 ประธานศาลฎีกาจึงได้ออกค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับมาตรฐานกลางส�ำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยฉบับใหม่ ส่งผลให้การก�ำหนดวงเงินประกันและการเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความส�ำคัญลง
และเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเข้าถึงสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น

บทที่ 3

3.1.2 ปัญหาเรือนจ�ำแออัด
		 กรมราชทั ณ ฑ์ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เรื อ นจ�ำทั่ ว ประเทศ 143 แห่ ง มี พื้ น ที่ น อนส�ำหรั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ทั้ ง หมด
353,142.48 ตารางเมตร สามารถจุผู้ต้องขังได้ทั้งหมด 294,974 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีผู้ต้องขัง
ในระบบทั้งหมด 357,760 ราย84 ซึ่งเกินกว่าความสามารถในการรองรับผู้ต้องขัง โดยในจ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งประเทศ
มีประเภทคดีที่มีจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงสุดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีจ�ำนวน 266,095 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.32
ของผู้ต้องขังทั้งหมด85
		 กรมราชทัณฑ์ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปริมาณนักโทษในราชทัณฑ์ทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหา
นักโทษล้นคุกในประเทศไทยทัง้ การแก้ไขกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญาให้มกี ารลงโทษทางเลือกแทนการคุมขัง การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของคดีทเี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดโดยเปลีย่ นทัศนคติวา่ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข
ที่ต้องบ�ำบัดฟื้นฟู ไม่ใช่ด้านอาชญากรรมที่ต้องมีการลงโทษด้วยการจ�ำขัง การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ
เพื่อที่จะท�ำการลดโทษให้กับผู้ต้องขังบางรายอย่างแม่นย�ำขึ้น ส�ำหรับผู้ที่สมควรได้รับการลดโทษ86 รวมถึงการก�ำหนด
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จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0710.3/33167 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
85
จาก รายงานสถิตผิ ตู้ อ้ งราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทัว่ ประเทศ ส�ำรวจ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563, โดย กรมราชทัณฑ์,
9 ธันวาคม 2563. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2020-12-01&report=drug
86
จาก กระทู้ถามที่ 0003 (ร.), ราชกิจจานุเบกษา, 137 (ตอนพิเศษ 114 ง), หน้า 47-49.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และมาตรการปล่อยตัว โดยลดวันต้องโทษจ�ำคุกเพื่อให้นักโทษ
ชั้นเด็ดขาดที่แสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้าในการศึกษา ท�ำการงานบรรลุผลได้ดี
หรื อ ท�ำความชอบให้ แ ก่ ท างราชการเป็ น พิ เ ศษ ได้ โ อกาสกลั บ ไปอยู ่ กั บ ครอบครั ว และท�ำประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม
ก่อนก�ำหนด87 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยตัวเลขการพักโทษผู้ต้องขังประมาณ
4,000 ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการระบายผู้ต้องขังออกจากราชทัณฑ์เพื่อลดความแออัด88 ต่อมาในเดือนสิงหาคม
มีการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ซึง่ ก�ำหนดให้ผตู้ อ้ งกักขัง ผูท้ �ำงานบริการสังคมหรือท�ำงาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ ซึ่งรวมถึงนักโทษเด็ดขาดที่ยังไม่ได้รับ
โทษกักขังแทนโทษจ�ำคุกหรือยังไม่ได้ถกู กักขังแทนค่าปรับ ได้รบั การพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว89 โดยมีการรายงาน
ว่าอาจมีผู้ที่เข้าเกณฑ์การปล่อยตัว ประมาณ 40,000 ราย90 และมีการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เป็นฉบับล่าสุดในเดือนธันวาคม 256391
นอกจากมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการลดความแออัด
ในเรือนจ�ำแล้ว กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการประกวดราคาเช่า
โครงการการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็น
มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�ำคุก โดยเปิดศูนย์ควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเพื่อควบคุมบริหารอุปกรณ์ดังกล่าว
จัดอบรมการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติ ด ตามตั ว ส�ำหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ�ำส�ำนั ก งานคุ ม ประพฤติ
เพื่อให้การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่องานคุมประพฤติ
ในการควบคุมผู้กระท�ำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด และ
มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวร่วมกันระหว่าง
กรมคุ ม ประพฤติ แ ละกรมราชทั ณ ฑ์ ใ นการติ ด อุ ป กรณ์ กั บ กลุ ่ ม นั ก โทษเด็ ด ขาดที่ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษและ
ลดวันต้องโทษจ�ำคุก92 ซึง่ อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยความพร้อมในการใช้อปุ กรณ์ตดิ ตามตัวดังกล่าวว่า เตรียมทดลอง
ใช้ชุดแรกกับผู้ถูกคุมประพฤติ 3,000 เครื่อง ในเดือนกันยายน และจะใช้เต็มจ�ำนวนในเดือนพฤศจิกายนของปี 256393
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จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0703.5/7226 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานลดวัน
ต้องโทษจ�ำคุก.
88
จาก อธิ บ ดี ก รมราชทั ณ ฑ์ แจงปล่ อ ยนั ก โทษ 8 พั น คน เป็ น การทยอยปล่ อ ย ลดความแออั ด เรื อ นจ� ำ , โดย
the Standard, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/release-8-thousand-prisoners-to-reduce-congestion/
89
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563.
90
จาก ราชทัณฑ์จ่อปล่อยตัวผู้ต้องขัง 4 หมื่นราย 'ยงยุทธ-ปลอดประสพ' พักโทษติดก�ำไลอีเอ็ม, โดย ไทยโพสต์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/74469
91
พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563.
92
จาก กรมคุมประพฤติร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ วางแนวทางและการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดที่ต้องใส่อุปกรณ์ EM,
โดย กระทรวงยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://www.moj.go.th/view/46634
93
จาก ประเดิมติดก�ำไลอีเอ็มนักโทษชั้นดี เข้าเกณฑ์พักโทษ ก.ย.นี้ 3,000 ราย ลดแออัดในเรือนจ�ำ, โดย มติชนออนไลน์,
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2270168
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การประเมินสถานการณ์

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 ศาลยุตธิ รรมได้ออกข้อแนะน�ำของประธานศาลฎีกา จ�ำนวน 8 ฉบับ
(แบ่งเป็นทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จ�ำนวน 5 ฉบับ และทีเ่ กีย่ วกับคดีอาญา
ทั่วไป 3 ฉบับ) เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชน ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และผู้ต้องขัง สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
และจ�ำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 จากกองทุนยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ นั้น แม้ว่าจ�ำนวน
ผู้ได้รับความช่วยเหลือในปีงบประมาณ 2563 จะน้อยกว่าในปีงบประมาณ 2562 เล็กน้อย แต่ในปีงบประมาณ 2563
มี ก ารอนุ มั ติ เ งิ น เยี ย วยาแก่ ผู ้ บ าดเจ็ บ และญาติ ข องผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากกรณี ก ารกราดยิ ง ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษ ส่วนการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนยุติธรรมมีจ�ำนวนเงินสูงมากกว่าปีงบประมาณ 2562
กว่า 2 เท่าจาก 202.4 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2562 เป็น 491.5 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก
กองทุนฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นจึงให้ความช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น นอกจากนี้ ศาลฎีกายังปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยระหว่างการพิจารณาคดี รวมทั้งปรับบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางส�ำหรับ
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้เหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยส่งผลให้การก�ำหนดวงเงิน
ประกันและการเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความส�ำคัญลงและเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยเข้าถึงสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น นับเป็นความก้าวหน้าที่ส�ำคัญและเป็นการด�ำเนินการ
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามข้อ 9 ของกติกา ICCPR มากยิ่งขึ้น

บทที่ 3

ในขณะเดี ย วกั น กรมราชทั ณฑ์ ได้มีการด�ำเนิน การศึกษาทางเลือ กและวิธีการต่าง ๆ ที่จ ะลดจ�ำนวน
ผู้ต้องขังเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ�ำ ซึ่งกระทบต่อสุขอนามัยและการดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ทั้งการใช้ทางเลือกอื่นแทนการคุมขัง
การปรั บ แก้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด โดยปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองต่ อ ปั ญ หายาเสพติ ด ว่ า เป็ น ปั ญ หาด้ า น
สาธารณสุขมากกว่าอาชญากรรมเพื่อเน้นการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพมากกว่าการคุมขังและช่วยลดจ�ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นนักโทษยาเสพติดได้มากขึน้ การอภัยโทษและการพักโทษผูต้ อ้ งขังทีม่ คี วามประพฤติดี ทัง้ นี้ กรมราชทัณฑ์
และกรมคุมประพฤติมีความร่วมมือระหว่างกันในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ต้องขัง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
ผู้ต้องขังและส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแก้ไขให้กลับคืนสู่สังคม และได้รับโอกาส
ในการกลับไปอยู่กับครอบครัวและท�ำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
ปัญหาหรืออุปสรรค แม้รัฐบาลจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
แต่สภาพปัจจุบนั ความสามารถการดูแลผูต้ อ้ งขังในเรือ่ งพืน้ ทีใ่ นการรองรับผูต้ อ้ งขังทัว่ ประเทศยังมีจ�ำกัด ทีย่ งั จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
ข้อเสนอแนะ แม้ว่าในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการด�ำเนินงานที่เป็นความก้าวหน้า
ที่ส�ำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมมากขึ้นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
แต่ กสม. เห็นว่ายังคงมีประเด็นท้าทายที่รัฐต้องด�ำเนินการต่อเนื่อง ดังนี้
1. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมควรศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคของประชาชน
ในการเข้าถึงสิทธิตา่ ง ๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมจากค�ำร้องขอความช่วยเหลือทีไ่ ด้รบั ทัง้ ตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และผ่านกองทุนยุติธรรม เพื่อน�ำมาก�ำหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอย่างเป็นระบบ
โดยให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงสิทธิดังกล่าวของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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2. รัฐบาลโดยกระทรวงยุตธิ รรม ควรเร่งสรุปผลการศึกษาเกีย่ วกับแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาเรือนจ�ำ
แออัด รวมถึงกรณีปรับปรุงการใช้วิธีการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์แทนการกักขังแทนค่าปรับ และการใช้มาตรการ
ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจ�ำคุกเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป

3.2

การกระท�ำทรมาน การบังคับให้สูญหาย และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ภาพรวม

อนุ สั ญ ญา CAT เป็ น อนุ สั ญ ญาที่ มุ ่ ง คุ ้ ม ครองบุ ค คลจากการถู ก ทรมานหรื อ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ โ ดยมิ ช อบ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ข้อ 1 ของอนุสัญญาฯ ได้ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การทรมาน”
ที่ใช้ในอนุสัญญานี้และข้อ 2 ได้วางหลักการว่า ไม่มีพฤติการณ์พิเศษ ภาวะสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใด
ที่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมานได้ และได้ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็น
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรมาน ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดให้การกระท�ำทรมานตามความหมายที่ใช้ในอนุสัญญาฯ
เป็นความผิดและมีบทก�ำหนดโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�ำดังกล่าว การทบทวนกฎเกณฑ์ค�ำสั่ง
วิธีการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไต่สวน จับกุม คุมขังและจ�ำคุกบุคคลเพื่อป้องกันการทรมาน การด�ำเนินการสืบสวน
โดยพลันและปราศจากความล�ำเอียงเมือ่ มีมลู เหตุอนั สมเหตุสมผลทีเ่ ชือ่ ได้วา่ มีการกระท�ำทรมานเกิดขึน้ และการประกัน
ว่าผู้ถูกกระท�ำทรมานจะได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรม ส่วนอนุสัญญา CPED มุ่งคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับ
ให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ก�ำหนดหลักการห้ามการบังคับบุคคลให้สูญหายและก�ำหนดหน้าที่รัฐในการป้องกัน
และปราบปรามการบังคับบุคคลให้สูญหายในท�ำนองเดียวกันกับอนุสัญญา CAT นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลและก�ำหนดสิทธิของญาติของเหยื่อที่ถูกบังคับให้สูญหายในการได้รู้ความจริงเกี่ยวกับ
รายละเอียดและชะตากรรมของบุคคลผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หาย ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสญ
ั ญานี้ เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2555
และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 28 ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และบัญญัติห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม ประกอบมาตรา 25 วรรคสี่ รับรองว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CAT มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการเสนอว่า รัฐภาคีควรก�ำหนดให้การทรมานตาม
ค�ำนิยามในอนุสญ
ั ญาฯ เป็นความผิดเฉพาะไว้ในกฎหมาย รวมทัง้ ระบุวา่ ไม่มพี ฤติการณ์พเิ ศษ ภาวะสงคราม หรือสภาวะ
ฉุกเฉินสาธารณะใดทีย่ กขึน้ เป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมาน ให้มกี ารสืบสวนการทรมานและการปฏิบตั โิ ดยมิชอบต่อบุคคล
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศและ
มีการลงโทษผูก้ ระท�ำผิดตามความร้ายแรงของการกระท�ำ ให้มมี าตรการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู ควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั
และประกันว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจริง ให้มีการสืบสวนเมื่อมีเหตุควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลถูกบังคับให้สูญหาย
ให้มีการชี้แจงข้อมูลกรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายที่อยู่ในการติดตามตรวจสอบของคณะท�ำงานเรื่องการบังคับบุคคล
ให้สูญหายของสหประชาชาติ รวมทั้งให้เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED
นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มีข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICCPR
ของประเทศไทยเมื่ อ เดื อ นเมษายน 2560 ว่ า รั ฐ ภาคี ค วรสื บ สวนโดยพลั น และเป็ น กลางกรณี มี ร ายงานหรื อ
มีการร้องเรียนว่ามีการกระท�ำทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่มี
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การกระท�ำซ�้ำอีก และได้แสดงความกังวลต่อความล่าช้าในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย ทั้งนี้ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำกติกา
ICCPR ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เน้นย�้ำตาม
ข้อเสนอแนะเดิมทีเ่ คยให้ไว้เมือ่ ปี 2560 รวมถึงระบุวา่ คณะกรรมการยังไม่ได้รบั รายงานเกีย่ วกับการจัดตัง้ กลไกทีเ่ ป็นอิสระ
ในการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหาย94
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
ในประเด็นการเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. ....
โดยให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องตามอนุสญ
ั ญา CAT เพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้โดยเร็วและสามารถด�ำเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา
CPED การสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับถึงความส�ำคัญของการป้องกันการทรมาน
และการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย การจัดฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
และมีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการสืบสวนโดยพลันและเป็นกลางในกรณี
มีรายงานหรือมีการร้องเรียนว่ามีการกระท�ำทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
และประกันว่าจะไม่มีการกระท�ำซ�้ำอีกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR
ในปี 2563 มีสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำทรมาน การบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย สถานการณ์ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.2.1 การด�ำเนินการป้องกันและตรวจสอบกรณีการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหายของรัฐ

บทที่ 3

		 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัตเิ ข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรตามกระบวนการ
ต่อไป ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีสาระส�ำคัญ เช่น การมิให้น�ำพฤติการณ์พิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม
หรือภัยคุกคามที่จะเกิดสงคราม ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด
มาอ้างเพื่อให้การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย การให้สามี ภริยา ผู้บุพการี
และผู้สืบสันดานของผู้ถูกกระท�ำให้สูญหายตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และการก�ำหนดมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ไปยังอีกรัฐหนึ่งหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระท�ำทรมานหรือจากการกระท�ำ
ให้บุคคลสูญหาย เป็นต้น95
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Human Rights Committee, 8 September 2020, Report on follow-up the concluding observations of
the Human Rights Committee, Page 7-8.
95
จาก ตารางเปรียบเทียบ ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .…
(ฉบับประชาชน/ฉบับ กมธ./ฉบับกระทรวงยุติธรรม) as of 5 Nov. 2020, โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://
crcfthailand.org/2020/11/09/ตารางเปรียบเทียบ-ร่างพร/
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 ในขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ร่าง
พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวได้เข้าสูก่ ารพิจารณาของรัฐสภาเช่นเดียวกัน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระส�ำคัญ เช่น การ
ก�ำหนดนิยาม “การทรมาน” การก�ำหนดให้การควบคุมตัวบุคคลจะต้องมีการบันทึกข้อมูล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ผู ้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว ให้ ญ าติ ท ราบถึ ง วั น เวลาและสถานที่ ค วบคุ ม ตั ว การเคลื่ อ นย้ า ย และเหตุ แ ห่ ง การควบคุ ม ตั ว
การก�ำหนดให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย รวมถึ ง สามี ภริ ย า คู ่ ชี วิ ต ผู ้ บุ พ การี ผู ้ สื บ สั น ดาน และผู ้ อ ยู ่ ใ นอุ ป การะ
ทั้ ง โดยนิ ติ นั ย และพฤติ นั ย ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย การให้ ค วามผิ ด ฐานกระท�ำทรมาน และฐานกระท�ำ
ให้บุคคลสูญหาย มีอายุความห้าสิบปี โดยเริ่มนับอายุความเมื่อพบผู้สูญหาย การห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐาน
ทีไ่ ด้จากการทรมาน หรือการกระท�ำหรือลงโทษทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี หรือการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย
เว้นแต่เพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด และการให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับโทษด้วย เป็นต้น96
		 ในระหว่างที่กฎหมายดังกล่าวยังไม่ประกาศใช้ รัฐบาลมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการ
กระท�ำทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหายโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท�ำ
ทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกัน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การติดตามตรวจสอบ
กรณีต่าง ๆ และการเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับให้สูญหาย โดยมีสถิติการด�ำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ (กรณีการถูกกระท�ำทรมาน)
ภายใต้คณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี 2560-2563 ดังนี้97

ตารางที่ 2 สถิติการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับ
ให้หายสาบสูญ (กรณีการถูกกระท�ำทรมาน)
ปีงบประมาณ

ค้างมา รับใหม่

รวม

อยู่ระหว่าง
ผลการพิจารณา
การค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติม
ไม่มีมูล (ยุติ) มีมูล

คงเหลือ

พ.ศ. 2560

-

47

47

2

45

-

2

พ.ศ. 2561

2

136

138

-

136

-

2

พ.ศ. 2562

2

44

46

46

-

-

46

พ.ศ. 2563

46

32

78

71

7

-

71

ที่มา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2563)

96

จาก ภาคประชาชนเสนอกฎหมาย "เพิ่มโทษ-สร้างกลไก" ป้องกันการอุ้มหายซ้อมทรมาน, โดย ilaw, 2563.
สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/5549
97
จาก หนังสือกรมคุ้ม ครองสิทธิแ ละเสรี ภ าพ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ยธ 0405/6871 ลงวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2563
เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
80

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

		 นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของประเทศไทยตามอนุ สั ญ ญา CAT (ฉบั บ ที่ 2) และมอบหมายให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศจั ด ส่ ง รายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CAT98 ในส่วนของการสูญหายของบุคคลนิรนาม ในปี 2563
คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นและจั ด ท�ำมาตรฐานการตรวจพิ สู จ น์ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และระบบติ ด ตามคนหาย
คนนิรนามและศพนิรนาม ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
(ค.พ.ศ.) ได้มีการจัดท�ำนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม การจัดท�ำ
มาตรฐานการตรวจพิสูจน์ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม การจัดท�ำ
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคลและการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บและติดตามคนหาย พร้อมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพ
นิรนาม พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มเรื่องคนนิรนามไว้ในระเบียบดังกล่าวเพื่อให้สามารถท�ำงานเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ
และการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้เกิดความเรียบร้อย99

3.2.2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำทรมาน

บทที่ 3

		 ในปี 2563 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่าถูกกระท�ำทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งสิ้น
9 ค�ำร้อง เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงท�ำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่
ปราบปรามยาเสพติดท�ำร้ายร่างกายและบังคับข่มขู่ให้รับสารภาพ และกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจท�ำร้าย
ร่างกายระหว่างการจับกุมตัวและสอบสวน เป็นต้น โดยทั้ง 9 ค�ำร้องอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยในปี 2563 กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวอ้างว่า
มีการกระท�ำทรมานจ�ำนวน 22 รายงาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถาม100นอกจากนี้ กสม. ได้จัดท�ำรายงาน
คู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (ฉบับที่ 2) ตามพันธกรณีระหว่างประเทศเสนอต่อคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CAT ซึง่ มีประเด็นทีส่ �ำคัญ
โดยสรุป เช่น ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการซ้อมทรมานที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา มีสาระบางประการที่ยังไม่สอดคล้อง
กับอนุสัญญา CAT ซึ่งรัฐควรตรากฎหมายให้ครบถ้วน การทบทวนการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการให้ผู้เสียหายจากการถูกกระท�ำทรมานได้เข้าถึงการชดเชยเยียวยาอย่างเหมาะสม
เป็นธรรม และรวดเร็ว เป็นต้น101 ทัง้ นี้ นอกจากเรือ่ งร้องเรียนต่อ กสม. แล้ว ยังปรากฏเหตุการณ์ตามสือ่ กรณีกล่าวอ้างว่า
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จาก มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การน�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2),
โดย ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2563. สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl
=99335911&key_word=%B7%C3%C1%D2%B9&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_ date_
yyyy=&doc_id1=&doc_ id2=& meet_date_dd2=&meet_ date_mm2=&meet_date_yyyy2=
99
จาก นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)
ครั้งที่ 1/2563, โดย กระทรวงยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://www.moj.go.th/view/46371
100
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ 3.3 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
101
จาก รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี, โดย ส�ำนักงาน กสม., 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th /getattachment /305f5c990c79-4669-bd06-39fd8419214c/รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแ.aspx
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

81

มีการกระท�ำทรมานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ทหารชุดปราบปรามยาเสพติดท�ำร้าย
ร่างกายชาย 2 คน เป็นเหตุให้คนหนึ่งเสียชีวิตและอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ตงั้ คณะกรรมการเพือ่ สอบสวนข้อเท็จจริงและมีการด�ำเนินคดีกบั เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในคดีอาญาไว้ 2 ข้อหา คือ
ข้อหาท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่ จนถึงแก่ความตายและได้รบั บาดเจ็บสาหัส และถือว่าผูก้ ระท�ำผิดเป็นเจ้าพนักงานซึง่ ปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบ102 โดยยังไม่มรี ายงานผลความคืบหน้าของคดีดงั กล่าว นอกจากนี้ ยังพบรายงานข่าวกรณีทหารเกณฑ์เสียชีวติ
ภายในสถานที่ ฝ ึ ก จ�ำนวน 6 ราย 103,104,105 โดยที่ ค รอบครั ว ของทหารเกณฑ์ ที่ เ สี ย ชี วิ ต บางรายมี ข ้ อ สงสั ย และ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

3.2.3 กรณีการบังคับให้บุคคลสูญหาย
		 มีรายงานว่านายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมทางการเมืองของไทยสูญหายในขณะลี้ภัย
อยู่ในประเทศกัมพูชา โดยรายงานข่าวระบุว่า นายวันเฉลิมถูกอุ้มไปจากหน้าคอนโดที่พักอาศัยในกรุงพนมเปญ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 16.40 น.106 ทั้งนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติของประเทศไทย
และกัมพูชาให้ข้อมูลว่าไม่ทราบสาเหตุของการหายตัวไปของนายวันเฉลิม และยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
กรณีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ กสม. ได้มหี นังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ขอให้มกี ารด�ำเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและท�ำความจริงให้ปรากฏ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงถึงการด�ำเนินการต่าง ๆ ต่อกรณี
ดั ง กล่ า วรวมถึ ง การติ ด ตามความคื บ หน้ า ของ
การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง จากทางการกั ม พู ช า
แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งครอบครัว
ของนายวันเฉลิม ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กร
สิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้ทางการไทยและกัมพูชา
ติ ด ตามและแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ในการหายตั ว ไป
ของนายวันเฉลิม จนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
พี่ ส าวของนายวั น เฉลิ ม ได้ เ ดิ น ทางไปยั ง ประเทศ
กัมพูชาเพือ่ ให้ปากค�ำกับผูพ้ พิ ากษาไต่สวนประจ�ำศาล
แขวงพนมเปญ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีการ
หายตัวไปของน้องชาย โดยกรมการกงสุลได้ประสาน
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จาก พ่อเหยื่อทหารซ้อมตายยอมเผาลูกชาย หลังทหารรับเงื่อนไขชดเชย, โดย สยามรัฐ, 2563. สืบค้นจาก
https://siamrath.co.th/n/149904
103
จาก ปีนี้ 6 พลทหารเสียชีวิตในค่ายทหาร มีถึง 3 รายตายในเดือนเดียว, โดย The standard, 2563. สืบค้นจาก
https://thestandard.co/soldier-died-inside-camp/
104
จาก ญาติร้องกองปราบฯ กังขาพลทหารเสียชีวติ ในค่าย, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.
or.th/content/298170
105
จาก ครอบครัว พลทหารก็อต ยัน ยังไม่ เ ผาศพจนกว่ า จะรู ้ ส าเหตุ ก ารตาย, โดย พี พี ที วี , 2563. สื บค้ น จาก
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124787
106
จาก ผู้ลี้ภัยการเมืองไทยทิ้งค�ำพูดสุดท้าย 'หายใจไม่ออก' ก่อนถูกคนร้ายอุ้มหายในพนมเปญ, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/87968
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ให้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชาและสถานทูตกัมพูชาประจ�ำประเทศไทยออก “วีซ่าอัธยาศัยไมตรี”
ให้พี่สาวของนายวันเฉลิมและทนายได้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา107 ทั้งนี้ กรณีคนสูญหายในต่างประเทศ หากปรากฏ
หลักฐานทีย่ นื ยันได้วา่ มีการบังคับให้สญ
ู หายหรือการกระท�ำความผิดเกิดขึน้ จริง จะสามารถน�ำคดีขนึ้ สูศ่ าลในประเทศไทย
ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 8 โดยมีส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ด�ำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

บทที่ 3

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

		 ส�ำหรับความคืบหน้ากรณีการหายตัวของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ นักเคลื่อนไหวชาว
กะเหรี่ยงซึ่งหายตัวไปหลังถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 นั้น หลังจาก
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แถลงข่าวการพบชิ้นส่วนกระดูกและมีการตรวจ DNA จนถึงการส่งส�ำนวนสืบสวนสอบสวน
ไปยังพนักงานอัยการเมื่อช่วงปลายปี 2562 ในเดือนมกราคม 2563 พนักงานอัยการได้พิจารณาส�ำนวนคดีแล้ว
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา 4 ราย ใน 7 ข้อหาจาก 8 ข้อหา โดยมีความเห็นสั่งฟ้องข้อหาเดียวในความผิดฐาน
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157 กรณียึดน�้ำผึ้งป่าของบิลลี่แล้วปล่อยตัวไป
โดยไม่น�ำตัวส่งให้ต�ำรวจด�ำเนินคดีในข้อหาลักของป่า ซึ่งเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากเห็นว่าทางคดีไม่มีประจักษ์
พยานและพยานแวดล้อมใด ๆ เพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้งสี่ได้ร่วมกันกระท�ำผิด108 โดยส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดได้ส่งส�ำนวนการสอบสวนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาอีกครั้ง ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 มาตรา 34 ประกอบประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 145 ซึง่ การพิจารณาของกรมสอบสวน
คดีพิเศษยังไม่เห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานอัยการและส่งความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาแล้ว109
ในขณะทีภ่ รรยาของนายพอละจี รักจงเจริญได้ยนื่ หนังสือต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ขอความเป็นธรรมในกรณีการสัง่ ไม่ฟอ้ งคดี
ฆาตกรรมบิลลีด่ ว้ ยเช่นกัน110 ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบรายงานสรุปผลการพิจารณา
ต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่
รักจงเจริญ หายตัวไป ในประเด็นว่ากรมสอบสวนคดีพเิ ศษควรมีแนวปฏิบตั ใิ นกรณีการบังคับให้บคุ คลสูญหายเป็นคดีพเิ ศษ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีผรู้ อ้ งขอ หรือในกรณีทมี่ ผี รู้ อ้ งขอแต่มคี ณ
ุ สมบัตทิ ไี่ ม่ครบถ้วนอันไม่ใช่สาระส�ำคัญ อาจเสนอเรือ่ งเกีย่ วกับ
111
คดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษได้ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ

107

จาก 4 สิ่งควรรู้ในคดี “วันเฉลิม” ก่อนสิตานันเข้าพบผู้พิพากษาไต่สวนที่กรุงพนมเปญ, โดย ศูนย์ทนายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://tlhr2014.com/?p=23119&fbclid=IwAR1-KDIyKmrvTEG7U3jRrsaxeTTo3a
Cjf5yLw2SLPocerH-aW5083AoSpuI
108
จาก อัยการแจงยิบเหตุสั่งไม่ฟ้อง 'ชัยวัฒน์' คดีบิลลี่, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863791
109
จาก หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0834/292 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งข้อมูลความคืบหน้าของ
คดีการหายตัวไปของบิลลี่.
110
จาก “ภรรยาบิลลี่” ขอความเป็นธรรม อสส.หลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง 4 ผู้ต้องหา ยันหลักฐานดีเอสไอมัดแน่น,
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9630000088018
111
จาก ครม.รับทราบรายงาน ยธ. ยกเคส ‘บิลลี่’ แก้โจทย์คุ้มครองสิทธิมนุษยชน, โดย มติชน, 2563. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/politics/news_2285433
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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(กคพ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ
พ.ศ. 2561 แล้ว112
		 ในปี 2563 กสม. ได้ด�ำเนินการตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีของนายสุรชัย แซ่ด่าน ซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักขณะลี้ภัยอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 และการหายตัวไปโดยไม่ทราบชะตากรรมของนายสยาม
ธีรวุฒิ ซึ่งมีรายงานว่าถูกจับกุมที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2562 โดยผลการพิจารณาไม่ปรากฏหลักฐานว่าหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้สูญหาย แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่อาจละเลยต่อหน้าที่ท่ีจะต้องด�ำเนินการสืบสวน
สอบสวนเพือ่ ระบุตวั ผูก้ ระท�ำความผิด และท�ำให้เกิดความกระจ่างชัดต่อชะตากรรมของผูส้ ญ
ู หาย ซึง่ เป็นการประกันสิทธิ
ในการรู้ความจริงของญาติ/ครอบครัวของผู้สูญหาย กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์กรณีถูกกระท�ำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ภรรยาและมารดาของผู้สูญหาย เพื่อเป็น
การประกันสิทธิของประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญา CPED113 ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ได้แจ้งกลับมายัง กสม. ว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้ประสานกับส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติเพื่อประสานทางคดีไปยังต�ำรวจสากล พร้อมทั้งแจ้งผลการด�ำเนินงานทั้งหมดให้ผู้เสียหายทราบแล้ว114

3.2.4 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
		 เมื่อปี 2541 สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) หรือ
“ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” มีสาระส�ำคัญ คือ การรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนทีจ่ ะส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน ทั้งโดยส่วนตัวและโดยร่วมกับบุคคลอื่น ในการด�ำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บุคคลมีสิทธิ
ที่ จ ะแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร แสดงความคิ ด เห็ น และเข้ า ถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารกิ จ การสาธารณะ
รวมถึงการเสนอปัญหาการด�ำเนินงานของรัฐที่เป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และแนวทางปรับปรุง
การท�ำงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคดังกล่าว ทั้งนี้ การด�ำเนินการต่าง ๆ จะต้องเป็นไป
อย่ า งสั น ติ และรั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการประกั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของทุ ก คน รวมทั้ ง คุ ้ ม ครองบุ ค คลจากความรุ น แรง
การถูกข่มขู่คุกคาม115 ค�ำว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงเป็นค�ำจ�ำกัดความที่ใช้กันในวงกว้างเพื่ออธิบายถึงการกระท�ำ
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ข้อ 8 ก�ำหนดให้หน่วยงานอาจเสนอเรือ่ งเกีย่ วกับคดีความผิดทางอาญาทีเ่ ห็นสมควรเสนอ กคพ. มีมติให้เป็นคดีพเิ ศษ
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ต่ออธิบดี โดยไม่มีผู้ร้องขอก็ได้
113
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่ 107-108/2563 ลงวั น ที่ 1 เมษายน 2563,
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
114
จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/30379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563.
115
From Declaration on Human Rights Defenders, by United Nations Human Rights Office of the High
Commissioner. Retrieved, December 27, 2018, Retrieved from https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/
pages/declaration.aspx
84

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

บางอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท�ำการใด ๆ เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองหรือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ซึ่งส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) สรุปออกมาเป็นความหมายอย่างสังเขปได้ว่า
“นักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ ค�ำจ�ำกัดความที่ใช้อธิบายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท�ำการใด ๆ ในเชิงคุ้มครอง
หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” อย่างไรก็ตาม ความหมายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังต้องพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาท�ำ
และบริบทของงานที่พวกเขาท�ำด้วย116การท�ำหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จึงมี
ความเชื่อมโยงกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรอง
ในข้อ 19 ของกติกา ICCPR คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้ท�ำความเห็นทั่วไปฉบับที่ 34 เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็นและแสดงออกตามข้อ 19 ของกติกาฯ ทีย่ ำ�้ ถึงความส�ำคัญของเสรีภาพดังกล่าวในสังคมประชาธิปไตย
โดยรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ และรัฐภาคีต้องประกันสิทธิของประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลที่รัฐครอบครอง ซึ่งรวมถึงสิทธิที่สื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจการของรัฐ และสิทธิที่สาธารณชน
จะได้ รั บ ข่ า วสารดั ง กล่ า วจากสื่ อ ส�ำหรั บ ประเทศไทยประเด็ น นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น
ทีแ่ ผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ก�ำหนดให้มแี ผนสิทธิมนุษยชนส�ำหรับรายกลุม่ เป็นการเฉพาะ
รวมถึงยังได้ถูกก�ำหนดให้เป็นประเด็นหลักของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National
Action Plan: NAP) ระยะที่ 1 ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลาบังคับใช้ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562-2565

บทที่ 3

		 นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ นผู้ที่อ อกมาเรียกร้อ งต่อ รัฐให้ท�ำการคุ้ม ครอง ส่งเสริม และเคารพ
สิทธิมนุษยชนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตนเองหรือผู้อื่น และชุมชน การเรียกร้องดังกล่าวมักท�ำให้เกิดความขัดแย้งและ
บางกรณีอาจมีการข่มขู่คุกคามบุคคลที่ท�ำการเรียกร้องสิทธิ รัฐจึงมีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย
ของบุคคลดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยชน แม้ว่าการให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะได้รับการก�ำหนด
ให้เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของแผน NAP แต่ปัจจุบันยังคงพบเหตุการณ์การข่มขู่ คุกคาม และการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากร และแรงงาน โดยเฉพาะการด�ำเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit Against Public Participation: SLAPP)
หรือ “การฟ้องปิดปาก” ต่อกลุ่มผู้ที่ออกมาต่อสู้ในข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับรัฐหรือชุมชนกับภาคธุรกิจ โดยอุปสรรค
ที่ ส�ำคั ญ ของกลุ ่ ม นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คื อ การถู ก ฟ้ อ งร้ อ งในเรื่ อ งที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น พิ พ าทโดยตรง
ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปกับการต่อสู้คดี ในปี 2562 รัฐได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา 161/1 เพื่ อ ให้ อ�ำนาจศาลในการพิ จ ารณายกฟ้ อ งได้ ใ นชั้ น ตรวจค�ำฟ้ อ ง
หากพบว่าคดีนั้นอาจเป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง และมาตรา 165/2 ให้จ�ำเลยมีโอกาสในการแสดงหลักฐานได้ว่า
การฟ้องคดีของโจทก์นั้นเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลในการสั่งคดีว่าไม่มีมูล117 อย่างไรก็ตาม
มีรายงานซึ่งออกโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าวถึงกรณีของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 มาตราดังกล่าว ว่าสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นคดีระหว่างเอกชนด้วยกัน แต่คดี SLAPP

116

From Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights (p.2), Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights, 2004, Geneva: United Nations. Copyrights 2004 by Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
117
จาก หนังสือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ 0404/1717 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดท�ำค�ำชี้แจงกรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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จะมีกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเป็นผูฟ้ อ้ งคดีดว้ ย118 ส่วนในชัน้ อัยการก็ไม่ปรากฏการใช้ดลุ ยพินจิ ในการไม่ฟอ้ งเพราะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างที่ควรเป็น เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในชั้นสอบสวน ท�ำให้อัยการไม่มีเวลากลั่นกรองคดี
มากพอ และการที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะเป็นผู้ที่มีการทบทวนค�ำสั่งไม่ฟ้องของอัยการอีกที ท�ำให้อัยการตัดสินใจสั่งฟ้อง
ง่ายกว่าการสั่งไม่ฟ้อง119
		 ในปี 2563 มีกรณีบริษทั เอกชนฟ้องร้องผูท้ เี่ ปิดเผยรายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึง่ ทีก่ ล่าวหาว่า
บริษัทดังกล่าวปฏิบัติต่อแรงงานของตนโดยไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน 1 ราย ซึ่งบริษัทดังกล่าว
ได้ เ คยท�ำการฟ้ อ งร้ อ งบุ ค คลอื่ น ในปี ก ่ อ นหน้ า ไปแล้ ว หลายคดี โดยรวมมี ก ารฟ้ อ งร้ อ งทั้ ง หมด 23 ราย ในคดี
ที่แตกต่างกันจ�ำนวน 39 กรณี120 คดีที่บริษัทเอกชนดังกล่าวฟ้องร้องส่วนใหญ่เป็นคดีหมิ่นประมาท โดยในปี 2563
ศาลยุติธรรม (ศาลอาญา121, ศาลจังหวัดสระบุรี122, ศาลแพ่ง123, ศาลอุทธรณ์124) ยกฟ้องคดีระหว่างบริษัทดังกล่าว
กับผู้ถูกกล่าวหา 4 คดี ไม่รับฟ้อง 2 คดี (ศาลอุทธรณ์125, ศาลแขวงลพบุร126
ี ) นอกจากนี้ ยังมีอีกอย่างน้อย 5 คดี ระหว่าง
127
บริษัทเอกชนดังกล่าวกับประชาชน โดยผู้ที่ถูกกล่าวหามีทั้งอดีตผู้ช่วยด้านสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
อาวุโสขององค์กรพัฒนาเอกชนข้างต้น อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอดีตผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์
แห่ ง หนึ่ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก รณี บ ริ ษั ท เอกชนอี ก แห่ ง หนึ่ ง เป็ น โจทก์ ฟ ้ อ งนั ก วิ จั ย ด้ า นสิ ท ธิ แรงงานเป็ น จ�ำเลย
ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

118

จาก รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการ
ถูกฟ้องคดี (น. 58) โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, 2562, ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
119
จาก หนังสือสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่ สนส. 12/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปัญหาของกลไกกลั่นกรองคดีฟ้องเพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (SLAPPs) ชั้นอัยการ.
120
จาก THAILAND: THAMMAKASET WATCH, โดย FIDH, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563. สืบค้นจาก
https://www.fidh.org/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/thailand-thammakaset-watch
121
จาก ศาลยกฟ้องคดีธรรมเกษตรฟ้อง นักสิทธิ-ลูกจ้างฟาร์มไก่ เหตุแสดงความเห็นโดยสุจริต, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88044
122
จาก ศาลจังหวัดสระบุรีพิพากษายกฟ้องคดีอดีตแรงงานฟาร์มไก่ ในข้อหาเบิกความเท็จ [โพสต์บนเฟซบุ๊ก],
โดย NSP Legal Office, 2563. สืบค้นจาก https://ne-np.facebook.com/nsplegalofficethailand /posts/1487864228068027
123
จาก ศาลยกฟ้อง คดี 'ฟาร์มไก่' ฟ้อง 'วอยซ์ ทีวี' ปมรายงานข่าวสิทธิแรงงาน, โดย วอยซ์ออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/71veyrBc7
124
จาก ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง อดีตนักข่าววอยซ์ทีวี ทวีตข้อความ ฟาร์มไก่ 'ใช้แรงงานทาส', โดย วอยซ์ออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก http://www.voicetv.co.th/read/cQJbLv4BE
125
จาก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีบริษัทธรรมเกษตรฟ้องหมิ่นประมาท งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ประจ�ำสถาบัน
สิทธิฯ โดยมีประเด็นวินิจฉัยว่าพยานโจทก์ไม่สามารถน�ำสืบได้ว่างามศุกร์เป็นผู้แชร์โพสต์แถลงการณ์ขององค์กร Fortify Rights,
โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://naksit.net/2020 /07/210/
126
จาก ไม่มีชื่อเรื่อง [โพสต์บนเฟซบุ๊ก], โดย NSP Legal Office, 2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.
com/762112340643223/posts/1481416892046094/?d=n
127
จาก THAILAND: THAMMAKASET WATCH. งานเดิม.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

พ.ศ. 2550 จากกรณีจดั แถลงข่าวและเผยแพร่รายงาน "Cheap Has a High Price" ซึง่ กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงาน
ต่างด้าวชาวเมียนมาในบริษัท ซึ่งศาลฎีกามีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563128

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

		 ในอีกกรณีหนึ่ง กลุ่มฅนรักษ์กรอกสมบูรณ์ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
กลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมีในชุมชนพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีถูกฟ้องหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาทจาก
บริษทั เอกชนทีใ่ ห้บริการจัดการและก�ำจัดปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีข่ องชุมชนดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังถูกบริษัทดังกล่าวฟ้องเป็นคดีที่สองในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา129ต่อมาภายหลังการไต่สวน
มูลฟ้อง ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศาลไกล่เกลี่ยคู่ความ โดยโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทตกลง
ที่จะถอนฟ้องคดีทั้งหมด ศาลจึงได้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563130
		 นอกจากนี้ มีกรณีที่หน่วยงานรัฐด�ำเนินคดีกับประชาชน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แจ้งความด�ำเนินคดีอาญากับชาวบ้านบางกลอย 4 รายในข้อหายึดถือหรือครอบครองที่ดิน131 ซึ่งเป็นกรณีอันเป็น
ผลสืบเนื่องจากชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมกับนายโคอี้ มีมิ หรือปู่คออี้ และนายกื้อ พุกาด ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจาก
การถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรื้อเผาท�ำลายทรัพย์สินเมื่อปี 2554 และเมื่อเดือนกันยายน 2559
ศาลปกครองสูงสุดได้วนิ จิ ฉัยว่า เจ้าหน้าทีร่ ฐั กระท�ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีค�ำสัง่ ให้จา่ ยค่าเสียหายให้กบั ชาวบ้าน
อย่างไรก็ดี กรณีขา้ งต้นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมคี วามเห็นไม่ฟอ้ งคดีเนือ่ งจากหลักฐานไม่เพียงพอและส่งให้อยั การ
จังหวัดพิจารณาต่อว่าควรฟ้องหรือไม่ตามขั้นตอนคดีอาญา132

บทที่ 3

		 นอกเหนือจากการถูกด�ำเนินคดีแล้ว ยังมีสถานการณ์ถูกข่มขู่คุกคามในชีวิตและร่างกายต่อนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยในเดือนกันยายน 2563 มีรายงานว่า133หัวหน้าพรรคสามัญชนและเครือข่ายประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของแร่
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหาร เนื่องจาก
เคยเคลือ่ นไหวจนท�ำให้มกี ารปิดเหมืองแร่ในพืน้ ทีก่ อ่ นหน้านีแ้ ละเป็นผลให้ผทู้ อี่ อกมาเรียกร้องในประเด็นดังกล่าวเสียชีวติ
จ�ำนวน 4 ราย ในกรณีนี้ กสม. ได้ประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเร่งด่วนเพือ่ คุม้ ครองความปลอดภัยให้กบั ประชาชน
ที่ร่วมเคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยท�ำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ เร่งหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและขอให้ติดตามคดีเพื่อด�ำเนินการจับผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
ตามกระบวนการยุตธิ รรม รวมถึงประสานไปยังผูก้ �ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรสุวรรณคูหาให้ชว่ ยเพิม่ ก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ
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จาก ศาลฎีกายกฟ้อง 'อานดี้' เปิดข้อมูลบริษัทผลไม้กระป๋องละเมิดสิทธิลูกจ้าง, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2020/06/88392
129
จาก นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ฯ สิ่ ง แวดล้ อ ม ถู ก ฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายหลั ง ยื่ น จดหมายเปิ ด ผนึ ก แก้ ป ั ญ หาสารพิ ษ ,
โดย วอยซ์ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก http://www.voicetv.co.th/read/KpVPhV54l
130
จาก ปิดฉากคดีฟ้องปิดปาก 50 ล้าน โรงงานขยะยอมถอย ถอนฟ้องแกนน�ำ, โดย ณิชา เวชพานิช, 2563. สืบค้นจาก
https://greennews.agency/?p=21924
131
จาก มึนอุทยานฯแจ้งความด�ำเนินดคี 4 ชาวบ้านบางกลอย นักกฎหมายจวกจองล้างจองผลาญหลังแพ้คดีศาลปกครอง,
โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25667
132
จาก สัง่ ไม่ฟอ้ ง คดีกรมอุทยานฯฟ้องร้อง 4 ชาวบ้านกะเหรีย่ งบางกลอยรุกป่า, โดย ศิรริ งุ่ ศรีสทิ ธิพศิ าลภพ, 2563. สืบค้นจาก
https://greennews.agency/?p=21508
133
จาก มึนอุทยานฯแจ้งความด�ำเนินดคี 4 ชาวบ้านบางกลอย นักกฎหมายจวกจองล้างจองผลาญหลังแพ้คดีศาลปกครอง.
งานเดิม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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มาคอยดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อเป็นหลักประกันว่า
จะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน134 จากการประสานงานของ กสม. ดังกล่าว
ส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีการเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวที่ยังไม่ขาดอายุความจ�ำนวน 2 คดี เพื่อด�ำเนินการ
ต่อไป135
		 ในเดือนตุลาคม 2563 มีรายงานว่า136 นักปกป้องสิทธิในทีด่ นิ และสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
ถูกลอบยิงกลางดึก โดยสาเหตุคาดว่ามาจากการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชน
แห่งหนึ่งเปิดเผยว่าสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวเสียชีวิตจากความขัดแย้งไปแล้ว 4 ราย และอีกจ�ำนวนหนึ่งถูกคุกคาม
มีการฟ้องด�ำเนินคดี การกักขังโดยมิชอบ และการลอบท�ำร้ายด้วยอาวุธสงคราม ต่อมา กสม. ได้รับค�ำร้องเรียนจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งขอให้ประสานการคุ้มครองแก่สมาชิก สกต. รวมถึงดูแลความปลอดภัยของเด็กที่ต้อง
เดินทางไปโรงเรียน และประชาชนทีต่ อ้ งเดินทางไปประกอบอาชีพ ซึง่ มีความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ ในเบือ้ งต้น
กสม. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประสานกับก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ด�ำเนินการตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และต่อมา กสม. ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ครอบครองพื้นที่
ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ราชพัสดุของสมาชิก สกต. เพื่อให้คุ้มครอง
กลุ่มประชาชนในกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมทั้งมีหนังสือถึงผู้บัญชาการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้ช่วยศึกษา
ความเหมาะสมในการติดตั้งจุดตรวจตรา (ตู้แดง) ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามค�ำขอของประชาชนในพื้นที137
่
		 จากสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้จัดการประชุมสหประชาชาติผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ปัญหา
ท้าทายใหม่ แนวทางการด�ำเนินงานใหม่ เอเชียและแปซิฟิก เพื่อเรียกร้องให้ผู้จัดการประชุมมีการอภิปรายในประเด็น
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมซึ่งเกิดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง138

134

จาก กสม. ประสาน “กระทรวงยุติธรรม” ขอความร่วมมือเร่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักปกป้องสิทธิฯ และประชาชน
ที่ชุมนุมคัดค้านการต่อใบอนุญาตเหมืองหินดงมะไฟพร้อมขอเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุม “ผู้หญิง-ผู้สูงอายุ”,
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-PressReleases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ประสาน-กระทรวงยุติธรรม”-ขอความร่วมมือเร่งคุ้มค.aspx
135
จาก ดีเอสไอ ลงพื้นที่สืบสวน กรณี การลอบสังหารอดีตแกนน�ำกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได,
โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2563. สืบค้นจาก https://www.dsi.go.th/en/Detail/a5744cee78be411020039c660e9876fe
136
จาก นักปกป้องสิทธิที่ดินถูกลอบฆ่าแต่รอด ผู้ต้องสงสัยถูกต�ำรวจควบคุมตัว, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2020/10/90065
137
จาก กสม. ร่วมประชุมกับหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ ประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน กรณีสมาชิก สกต.
ถูกข่มขูค่ กุ คามชีวติ , โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News/
กสม-ร่วมประชุมกับหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี-เพื.aspx
138
จาก เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิจี้รัฐไทยยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิฯ หลังพบถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง,
โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88012
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐบาลมีการด�ำเนินการส�ำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กระท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อเนื่องจากปีก่อน ได้แก่ การเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
พันธกรณีในอนุสัญญา CAT และรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้
ท�ำการตรวจสอบกรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายที่มีการร้องเรียนไปยังสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ปัญหาหรืออุปสรรค กสม. ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำทรมานจาก
เจ้าหน้าที่ และการเสียชีวติ หรือได้รบั บาดเจ็บในระหว่างการจับกุม ควบคุมตัวของบุคคลโดยเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย
อยู่เป็นระยะ รวมถึงมีข้อห่วงกังวลต่อรายงานการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์ในระหว่างการฝึกฝนหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งหาก
มีการสอบสวนแล้วพบว่าเกิดจากการลงโทษจนท�ำให้บาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง อาจเข้าข่ายเป็นการทรมาน
ตามอนุสัญญา CAT
ส�ำหรั บ กรณี ก ารหายตั ว ไปของคนไทยที่พ�ำนักอาศัยอยู่ใ นต่างประเทศ ซึ่งแม้ว ่าจะไม่อ ยู่ใ นเขตอ�ำนาจ
ของประเทศไทยที่จะด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนและยังไม่ปรากฏหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้เสียหาย
ตามมาตรา 8 ของประมวลกฎหมายอาญา กสม. เห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือ
หรืออ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ครอบครัวของผู้สูญหายในการติดตามเพื่อทราบชะตากรรมของผู้สูญหาย
ตามหน้าที่และอ�ำนาจที่สามารถด�ำเนินการได้ ดังเช่นการประสานเรื่องวีซ่าอัธยาศัยไมตรีของกรมการกงสุล เป็นต้น
รวมทั้งกลไกการติดตามช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

บทที่ 3

ส�ำหรับการให้การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังมีกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี
และการข่มขู่คุกคามปรากฏเป็นระยะในหลายกรณีตามที่ได้กล่าวมาไว้แล้ว แม้ในปี 2562 จะได้มีการแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการ
ถูกฟ้องคดีปิดปาก โดยให้ศาลมีอ�ำนาจยกฟ้องคดีที่มีเจตนากลั่นแกล้งผู้ถูกฟ้องในชั้นตรวจค�ำฟ้อง แต่ยังไม่มีข้อมูล
ว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวส่งผลท�ำให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับความคุ้มครองจากการถูกฟ้องคดีในลักษณะ
ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มีกรณีที่ศาลยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องคดีที่บริษัทเอกชนเป็นโจทก์
ฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยข้อมูลปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายคดีดังได้กล่าวถึงข้างต้น
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด�ำเนินงานของรัฐในการป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตลอดจน
การคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น กสม. จึงขอเน้นย�้ำข้อเสนอแนะตามรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รัฐควรเร่งรัดกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำ
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องตามอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CPED ให้ครบถ้วน เพื่อให้มี
ผลใช้บงั คับโดยเร็วและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา CPED ตามทีไ่ ด้ลงนามไว้ได้
2. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการป้องกัน
การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับและควรมีการจัดการฝึกอบรม
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยใช้หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�ำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ กสม.

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินปัญหาสุขภาพหรือความพร้อมของสภาพร่างกายและ
ภาวะจิตใจของผูเ้ ข้ารับการฝึกฝนหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ทหารเกณฑ์ และนักเรียนหลักสูตรพิเศษด้านยุทธวิธอี ย่างสมำ�่ เสมอ
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของผู้เข้ารับการฝึก
4. รัฐบาลต้องเร่งรัดให้คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับให้หาย
สาบสูญด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาข้อมูลและสืบสวนโดยพลันกรณีมีรายงานหรือ
มีการร้องเรียนว่ามีการกระท�ำทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและครอบครัว
รวมถึงประกันว่าจะไม่มีการกระท�ำซ�้ำอีกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR และอนุสัญญา CAT
ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

3.3

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึน้ ต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ปี 2547 เป็นต้นมา เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนโดยประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช 2457 พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว
บางกรณีได้สง่ ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีต่ อ่ ผูต้ อ้ งสงสัยว่ามีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น
ตามกติกา ICCPR รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคลและประกันว่าบุคคลจะไม่ถูกทรมานหรือได้รับการ
ปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังปรากฏในข้อ 6 และข้อ 7 ของกติกาฯ บุคคลที่
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพซึ่งได้รับการรับรองไว้ตามกติกานี้จะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม นอกจากนี้ อนุสัญญา CAT
ยังได้ก�ำหนดให้รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต้องป้องกันการกระท�ำทรมานของเจ้าหน้าที่รัฐต่อบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ
หากเกิดกรณีดังกล่าวรัฐต้องด�ำเนินการสอบสวนโดยเร็วและด้วยความเป็นกลางเพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ
สิทธิตามกติกาและอนุสญ
ั ญาข้างต้นได้รบั การรับรองและคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยมาตรา 25 รับรองว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�ำผิดอาญา
ย่อมมีสทิ ธิได้รบั การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ และมาตรา 28 รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย การทรมาน
ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ำมิได้
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR และอนุสัญญา CAT ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย เมื่อเดือน
เมษายน 2560 ว่ า รั ฐ ภาคี ค วรสื บ สวนกรณี มี ร ายงานหรื อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ า มี ก ารกระท�ำทรมานโดยเร็ ว และ
เป็นกลางให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่เกิดการกระท�ำรุนแรงซ�้ำอีก และควรแก้ไขพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ให้สอดคล้องกับ
กติกาฯ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในส่วนของคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา
CAT ได้มีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ว่า รัฐภาคีควรก�ำหนด
เรื่องการห้ามทรมานไว้ในกฎหมาย รวมทั้งก�ำหนดว่าไม่มีพฤติการณ์พิเศษ ภาวะสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะ
ใดทีส่ ามารถยกขึน้ เป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมานได้ ควรมีการประเมินความจ�ำเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่ คงในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งควรใช้อย่างจ�ำกัดและเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวดเท่านั้น
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐในประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีมาตรการที่ประกันว่าจะมีการน�ำหลัก
สิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริงทั้งในการตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวบุคคล ควรด�ำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ที่กระท�ำผิดอย่างจริงจัง การส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในระยะยาว การดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก
การดูแลเด็กก�ำพร้าให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาที่เหมาะสม และการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีที่สูญเสีย
หัวหน้าครอบครัว ทัง้ ในกลุม่ ของเด็กก�ำพร้าและสตรีทไี่ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายว่าเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบและกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ตลอดจนการลดปัญหาความยากจน
และการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น
ในปี 2563 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

บทที่ 3

เหตุการณ์ความไม่สงบและการด�ำเนินการของรัฐ ข้อมูลจากกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 สถิติการก่อเหตุคดีความมั่นคงในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60139
ประกอบกับข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถานการณ์ภาคใต้มีข้อมูลสอดคล้องกันโดยระบุว่า เกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำนวน 335 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 116 ราย ได้รับบาดเจ็บ 161 ราย
มีเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ 11 ราย เหตุการณ์และผลกระทบมีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562
ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวน 411 ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต 180 ราย ได้รับบาดเจ็บ 243 ราย
มีเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี เสียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บ
รวม 21 ราย โดยหากพิ จ ารณาในมิ ติ ข อง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เหตุการณ์ความมั่นคง จ�ำนวน 156 เหตุการณ์
อาชญากรรม จ�ำนวน 27 เหตุ ก ารณ์ ไม่
ชัดเจน จ�ำนวน 131 เหตุการณ์ ความขัดแย้ง
ในทางการเมือง จ�ำนวน 16 เหตุการณ์ การแย่ง
ชิงทรัพยากร จ�ำนวน 2 เหตุการณ์ และยาเสพติด
จ�ำนวน 3 เหตุการณ์140 ส่วนข้อมูลจาก กอ.รมน.
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จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงผลงานแก้ปัญหาชายแดนใต้ 2 ปี สถิติคดีความมั่นคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
กวาดล้ า งยาเสพติ ด อย่ า งจริ ง จั ง ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น , โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส่ ว นหน้ า , 2563. สื บ ค้ น จาก
http://www.southpeace.go.th/?p=6379
140
จาก ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้, โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2563. สืบค้นจาก https://deepsouth
watch.org/th/dsid
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ภาค 4 สน. ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความมั่นคงในปี 2563 จ�ำนวน 30 ราย ได้รับบาดเจ็บ 106 ราย ในจ�ำนวนนี้
มีสตรีเสียชีวิต 2 ราย ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย และมีเด็กได้รับบาดเจ็บ 3 ราย จ�ำนวนลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต
74 ราย และได้รับบาดเจ็บ 172 ราย141
ในปี 2563 รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ�ำนวน
43 เหตุการณ์ ผู้เสียชีวิต 26 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ 147 ราย142 ในจ�ำนวนนี้รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์กรณีเจ้าหน้าที่ยิงชาวบ้านเสียชีวิต 3 ศพบริเวณเทือกเขาตะเว เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบที่ก �ำหนดรายละ
500,000 บาท กอ.รมน. ภาค 4 สน. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท
และช่วยเหลือการจัดการศพ 40,000 บาท หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45
ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมครอบครัวผู้เสียชีวิตและช่วยเหลือการจัดการศพรวมเป็นเงิน 519,000 บาท รวมถึง
การอ�ำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผล
การประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งเห็นสมควรให้การเยียวยาเพิ่มเติม
แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายเพิ่มอีกรายละ 1,000,000 บาท และให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านทุนการศึกษารายปี
และเงินยังชีพรายเดือนแก่ทายาทของ 1 ใน 3 ครอบครัว ซึ่งมีบุตร 1 คน จนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี143
ส�ำหรับการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2563 ได้มีการประกาศยกเลิกการใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ในพื้นที่อ�ำเภอไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส144 เพิ่มเติมจากที่เคยประกาศยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในพื้นที่ 5 อ�ำเภอ145
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�ำเนินการเกีย่ วกับกระบวนการพูดคุยสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2563
คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
จากตัวแทน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนา
ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี

141

จาก หนังสือกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ นร 5119.1/2488 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง รายงานผลข้อมูลสถิติเหตุการณ์เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจ�ำปี 2563.
142
จาก หนังสือศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร 5204.1/4600 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
143
จาก มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครัง้ ที่ 1/2563, โดย ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2563. สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th /
soc/Program2-3.jsp?top_serl=99336046&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=18&meet_date_mm=08&
meet_date_yyyy=2563&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=18&meet_date _mm2=08&meet_date_yyyy2=2563
144
จาก ประกาศ เรื่ อ ง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามร้ า ยแรงในเขตท้ อ งที่
จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอ�ำเภอศรีสาคร อ�ำเภอสุไหงโก-ลก และอ�ำเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอ�ำเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี
ยกเว้นอ�ำเภอไม้แก่น และอ�ำเภอแม่ลาน,โดย ราชกิจจานุเบกษา, 2563. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th /DATA/
PDF/2563/E/210/T_0033.PDF
145
ประกอบด้วย อ�ำเภอศรีสาคร อ�ำเภอสุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ
อ�ำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี.
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กลุ่มงานยุติธรรม กลุ่มงานปกครองท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ เพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้146 และได้มีการติดต่อประสานงาน
กับผู้อ�ำนวยความสะดวกของประเทศมาเลเซีย ซึ่งในส่วนของการเดินทางไปพูดคุยนั้นต้องรอให้ประเทศมาเลเซีย
เปิดประเทศในช่วงปี 2564 หลังพ้นจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19147 ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดดังกล่าวกลุม่ ผูม้ อี ทิ ธิพลในการก่อเหตุความไม่สงบได้ประกาศระงับการปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ โดยระบุเหตุผลว่า
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือและให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้148
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กสม. ได้ตดิ ตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง จากเหตุการณ์
ลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าศาลทวดสะบ้าย้อย เทศบาลต�ำบลสะบ้าย้อย อ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และบริเวณหน้าศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2563 ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยมีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ด้วย กสม. ได้ออก
แถลงการณ์ประณามการกระท�ำดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมถึ ง ขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ไ ด้ ติ ด ตามน�ำกลุ ่ ม ผู ้ ก ระท�ำผิ ด มาลงโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว149,150

บทที่ 3

ส�ำหรับประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่ จ�ำนวน
3 ฉบับ อันเป็นประเด็นที่ กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2562 นัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ก�ำหนดระเบียบและแนวปฏิบตั สิ �ำหรับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งในชั้นของการจับและการกักตัวเพื่อด�ำเนินกรรมวิธีซักถามภายใต้กฎหมายพิเศษ รวมถึงมีการจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้กฎหมาย ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องก�ำลังพลให้มคี วามเหมาะสมกับพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานด้านความมัน่ คงในพืน้ ที่
ได้มกี ารปรับปรุงสถานทีค่ วบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การติดตัง้ กล้องวงจรปิด การจัดให้มบี คุ ลากร
ทางการแพทย์ประจ�ำสถานที่ควบคุมตัว การจัดให้มีการตรวจร่างกายบุคคลก่อนและหลังรับตัวไว้ในความควบคุม และ
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าถูกกระท�ำทรมาน จะต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ทันที และต้องได้รับการดูแลจาก
หน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความมั่นคงเข้าท�ำการตรวจสอบ การจัดให้มีกลไกกลางร่วมตรวจสอบ

146

จาก หัวหน้าพูดคุยสันติสุข จชต.ลงรับฟังความคิดเห็นที่ปัตตานี ยันการพูดคุยต้องด�ำเนินการต่อเนื่อง, โดย
ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9630000076438
147
จาก ทภ.4 ถกคณะพูดคุยสันติสุขปี 64 ประสาน BRN ดับไฟใต้, โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, 2563. สืบค้นจาก https://www.isoc5.net/trendings/view/D395BC6EFFA536
475FD431A86E7CF7DC00000000000000000000000000000000/
148
จาก โควิด-19 : บีอาร์เอ็น ประกาศ “ระงับกิจกรรมทั้งหมด” เปิดทางภาครัฐจัดการไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ระบาดในชายแดนภาคใต้, โดย บีบีซี, 2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52075202
149
จาก แถลงการณ์ กสม. เรื่อง ขอประณามการลอบวางระเบิดในพื้นที่สาธารณะ อ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เป็นเหตุให้ชาวบ้าน เด็ก และเยาวชนได้รบั บาดเจ็บ, โดย ส�ำนักงาน กสม., 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/
Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/6แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-(กสม-)-เ.aspx
150
จาก แถลงการณ์ กสม. เรื่อง ขอประณามการวางระเบิดหน้า ศอ.บต. ยะลา ขณะประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์
โรคโควิด, โดย ส�ำนักงาน กสม., 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases
-Open-Letters/Statements/18แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-(กสม-)-เ.aspx
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การกระท�ำทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระท�ำทรมานและ
บังคับสูญหายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้151การเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวได้ในโอกาสแรกและ
การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ กสม. ประสานขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวได้ เป็นต้น
ในปี 2563 กสม. ยังคงได้รับค�ำร้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำนวน 12 ค�ำร้อง ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ�ำนวน 26 ค�ำร้อง โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมี
การกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงท�ำร้าย
ร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ การเข้าตรวจค้นในยามวิกาล และกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย
ที่ พิจารณาไม่ รั บ รองการเสี ย ชี วิ ต ของบุ ค คลจากเหตุการณ์ค วามไม่สงบในพื้น ที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็น ต้ น
ทัง้ นี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำนวน 28 รายงาน โดยรายงานผลการตรวจสอบในบางกรณีพบว่า เมือ่ พิจารณาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ยังไม่ปรากฏว่า
มีการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีบางกรณีที่พบว่าผู้เสียหายมีบาดแผลตาม
ร่างกายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับวันที่ถูกควบคุมตัว แม้แพทย์ผู้ตรวจจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าบาดแผล
เกิดจากสาเหตุใด และไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ท�ำร้ายร่างกาย แต่ กสม. ก็ได้มีข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ชี้แจงต่อ กสม. ว่าได้ก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการละเมิด ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนด จะมีการด�ำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่ยกเว้น152
อนึง่ สืบเนือ่ งจากกรณีการเสียชีวติ ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าทีข่ องนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เมือ่ เดือน
กรกฎาคม 2562 นัน้ ภรรยาของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ได้ยื่นค�ำร้องขอเป็นผู้ร้องซักถามในคดีไต่สวนการตายที่ศาล
สงขลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 ซึ่งพนักงานอัยการและทนายความของภรรยาของ
นายอับดุลเลาะ ได้ตรวจพยานหลักฐานทีจ่ ะใช้ประกอบในการสืบพยานและแถลงต่อศาลว่า ประสงค์จะสืบพยานจ�ำนวน
10 ปาก153 โดยเมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 พนักงานอัยการได้น�ำภรรยาและญาติของนายอับดุลเลาะ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครทหารพรานที่ประจ�ำอยู่ในค่ายอิงคยุทธบริหารขึ้นเบิกความต่อศาล และในล�ำดับถัดไป
พนักงานอัยการและทนายฝ่ายครอบครัวของผู้ตาย ประสงค์จะให้แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ตายทั้ง 3 โรงพยาบาล ได้แก่
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มาสืบพยานในวันนัดครัง้ ต่อไป154
นอกจากเรื่องร้องเรียนกรณีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ในปี 2563 กสม. ยังได้ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยพบสถานการณ์เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ ดังนี้
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จาก หนังสือกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ นร 5119.1/3488 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2563. งานเดิม.
152
จาก หนังสือกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ นร 5119.1/2091 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563.
153
จาก คดีไต่สวนการตาย 'อับดุลเลาะ' หลังคุมตัวเข้าค่ายทหาร ศาลนัดสืบพยานปลายปีนี้, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88386
154
จาก ศาลจังหวัดสงขลานัดสืบพยานครัง้ แรก วันนัดครัง้ ต่อไปอีกด้วย ซึง่ นัดถัดไป เป็นวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลจังหวัดสงขลา, โดย มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://crcfthailand.org/2020/11/27/
ศาลจังหวัดสงขลานัดสืบพ/
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

การตรวจเก็บ DNA ในปี 2563 ยังคงมีรายงานจากภาคประชาสังคมว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจัดเก็บ DNA
จากประชาชนในพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลในการน�ำไปใช้ที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กรณีการตรวจเก็บ DNA จากชาย
3 คน อายุ 18 ปี 21 ปี และ 26 ปี ในพื้นที่อ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วงสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 155 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ภาคประชาสั ง คมส่ ว นหนึ่ ง ได้ ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ เรียกร้องให้มกี ารยุตกิ ารตรวจเก็บ DNA
ในการเกณฑ์ทหารซึ่งเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ข้อห่วงกังวลของ
ภาคประชาสังคมต่อการเก็บ DNA ส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับประเด็นการไม่ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอว่า DNA ทีเ่ ก็บไปนัน้
จะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใด จัดเก็บที่ไหน ผู้ใดสามารถเข้าถึงได้ และการมีก�ำหนดเวลาในการท�ำลายหรือไม่

บทที่ 3

การลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (face recognition) หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
ได้ก�ำหนดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการ
ตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการก่อเหตุและตรวจสอบ
การจุดระเบิดก่อความไม่สงบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งหากผู้ใดไม่ด�ำเนินการจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลขนั้นได้ โดยข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2563 มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายงานการน�ำซิมการ์ด
มาลงทะเบี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบใบหน้ า เพื่ อ ยื น ยั น อั ต ลั ก ษณ์ จ�ำนวน 894,757 เลขหมาย จากจ�ำนวน
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยวิธีการตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยัน
อัตลักษณ์ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ประมาณ 1.2 ล้านเลขหมาย156 ทั้งนี้ พบว่าช่วงที่ได้มีการระงับสัญญาณ
หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มที่ไม่ได้ด�ำเนินการลงทะเบียนด้วยวิธีดังกล่าวอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 ภาคประชาสังคมกลุ่มเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จึงได้มีการออกแถลงการณ์
ร่วมกันเรียกร้องขอให้ยุติการตัดสัญญาณโทรศัพท์กรณีผู้ใช้โทรศัพท์ไม่ไปถ่ายรูปแสดงตนในช่วงสถานการณ์โรค
โควิด 19 โดยทันที เนื่องจากประชาชนจ�ำเป็นต้องเข้าถึงสื่อออนไลน์และการติดต่อสื่อสารในภาวะที่มีการปิดเมือง
ปิดต�ำบล ปิดหมู่บ้าน รวมทั้งการประสานขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสาธารณสุข157
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต ข้อมูลจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 รายงานว่า สถานการณ์ความไม่สงบฯ ที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบด้านร่างกาย สังคม และจิตใจของผูท้ เี่ ผชิญต่อสถานการณ์โดยตรงและขยายวงกว้างไปสูค่ รอบครัว และชุมชน
โดยผลกระทบด้านจิตใจพบว่า มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด โกรธแค้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยความเครียดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอาการต่าง ๆ เช่น ช็อก เงียบเฉย ขาดการตอบสนอง สับสน
เฉยชา ไม่แจ่มใสร่าเริง ตกใจและหวาดกลัว กลัวสถานที่หรือเหตุการณ์ เป็นต้น อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 15-40
ของผูป้ ระสบภัย ถ้าเกิดขึน้ ใน 4 สัปดาห์แรกหลังเหตุการณ์ เรียกว่า โรคเครียดเฉียบพลัน (Acute Stress Disorder: ASD)
อาการเหล่านี้มักหายได้เอง หากหลัง 4 สัปดาห์ แล้วยังมีอาการเหล่านี้อยู่ จะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเครียดเฉียบพลัน
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จาก แถลงการณ์ ขอให้ยุติการเก็บ DNA ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยเด็ดขาด เสี่ยงการแพร่กระจายโรคไวรัส
โควิด 19 และฝ่าฝืนมาตรการด้านสาธารณสุข, โดย มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://crcfthailand.org/2020/04/07/
แถลงการณ์-ขอให้ยุติการเ/
156
จาก หนังสือส�ำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2408/35086 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
157
จาก 5 องค์กรสิทธิ์ใต้ร่อนแถลงการณ์ยุติตัดสัญญาณมือถือชี้กระทบปชช.ช่วงโควิด-ละเมิดความเป็นส่วนตัว,
โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/66158
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) ทั้งนี้ ยังมีโอกาสเกิดโรคทางจิตเวช
อีกหลายโรค เช่น โรคแพนิค โรคประสาทวิตกกังวล การใช้สารเสพติด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย โดยนอกจากสถานการณ์
ความไม่สงบจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่แล้ว ในปี 2563 ยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 และส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการว่างงานของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ทั้งนี้ ข้อมูลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งจัดโดยส�ำนักงาน กสม. ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 พบว่าภาคประชาสังคมได้แสดงข้อห่วงกังวล
ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในบางประเด็น เช่น การเรียกร้องให้มีการใช้บริการจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ที่ มี ค วามเป็ น กลางและอิ ส ระในการท�ำหน้ า ที่ ต รวจร่ า งกายผู ้ ต ้ อ งสงสั ย ในคดี ค วามมั่ น คง และความกั ง วลว่ า จะ
มีการน�ำเด็กหรือสตรีเข้าสู่กระบวนการซักถามในคดีความมั่นคงโดยปราศจากทีมสหวิชาชีพและกระท�ำภายใต้
สภาพแวดล้อมทีส่ ร้างความหวาดกลัวต่อเด็ก เป็นต้น ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ให้ขอ้ มูลต่อ กสม. ว่าในกระบวนการซักถาม
ผู้ต้องสงสัยที่เป็นเด็กนั้น มีระเบียบกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าว่าด้วยวิธีปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
โดยก�ำหนดให้มีสหวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและอัยการ) เข้าร่วมสอบปากค�ำเด็ก เป็นต้น158

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า จากความพยายามของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการประกาศระงับการปฏิบตั กิ ารของกลุม่ ผูม้ อี ทิ ธิพล
ในการก่อเหตุความไม่สงบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ในปี 2563 สถิตกิ ารก่อเหตุการณ์
ความไม่สงบ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บมีจ�ำนวนลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กสม. สนับสนุนการ
ยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมในพื้นที่อ�ำเภอ
ไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส และความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยให้สามารถตรวจสอบได้ การจัด
ให้มีการตรวจร่างกายบุคคลก่อนและหลังรับตัวไว้ในความควบคุม การจัดให้มีกลไกกลางร่วมตรวจสอบการกระท�ำ
ทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการจั ด โครงการอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านนั้ น ข้ อ มู ล จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับผู้ปฏิบัติ พบว่า เจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติยังต้องการองค์ความรู้
ทักษะ/เทคนิคที่ใช้ในการสืบสวนและสอบสวน การใช้หลักจิตวิทยาในการซักถามผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง เพื่อช่วย
ให้กระบวนการซักถามมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงมิให้กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกซักถาม ส�ำหรับการเยียวยา
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาหรืออุปสรรค กสม. ยังมีขอ้ ห่วงกังวลต่อสถานการณ์ทอี่ าจกระทบต่อสิทธิของประชาชนและควรติดตาม
เฝ้าระวัง เช่น การกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำทรมานต่อผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง ซึ่งพบว่ายังมีเรื่องร้องเรียนมายัง
กสม. อยู่อย่างต่อเนื่อง การตรวจ DNA ประชาชนในบางพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลของการน�ำไปใช้ที่ชัดเจน ซึ่งแม้ว่า
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จาก หนังสือกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, เรื่องเดิม.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์ในการติดตามตัวผูก้ อ่ เหตุรนุ แรง แต่ในการท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวยังต้องเป็นไป
ตามกรอบที่กฎหมายก�ำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกกลุ่มว่าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและ
ได้รบั การปฏิบตั จิ ากเจ้าหน้าทีร่ ฐั อย่างเป็นธรรมเสมอกัน และการระงับสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ของผูท้ ไี่ ม่ได้ลงทะเบียน
ซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ที่อาจกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของราชการในภาวะสถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น ทั้งนี้ กสม. เห็นว่า
ข้อเรียกร้องให้ยุติการตรวจเก็บ DNA และการลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์
ของตนนั้ น สาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง อาจมาจากการขาดความเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ มี ต ่ อ รั ฐ
อันส่งผลให้เกิดการต่อต้าน/ไม่เห็นด้วยกับการด�ำเนินการดังกล่าว ซึง่ ทีผ่ า่ นมา กสม. ได้เคยมีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐในการเพิม่
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา กสม. เห็นว่า
ที่ ผ ่ า นมารั ฐ ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การเยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบโดยเป็ น การชดเชย
ในรูปของตัวเงิน แต่อาจยังขาดการให้ความส�ำคัญในมิตกิ ารเยียวยาทางด้านจิตใจอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงโอกาสทางสังคม
ที่ครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบควรเข้าถึง เช่น โอกาสในการประกอบอาชีพและทางการศึกษา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ เมื่อพิจารณาจากภาพรวมการด�ำเนินการของรัฐและสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามเฝ้าระวังแล้ว
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม ดังนี้
1. รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมัน่ คงควรทบทวนความจ�ำเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากในพื้นที่ใดที่สถานการณ์ดีขึ้น
ควรมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนไปใช้กฎหมายความมั่นคงที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยกว่า159 ดังเช่นที่
ได้ด�ำเนินการในพื้นที่อ�ำเภอไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส

บทที่ 3

2. รัฐบาล กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ/
เทคนิคที่ใช้ในการสืบสวนและสอบสวน และการใช้หลักจิตวิทยาในการซักถามผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงให้กับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายพิเศษ ตลอดจนมีมาตรการที่ประกันว่าจะมีการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการ
ปฏิบตั จิ ริงทัง้ ในการตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัวบุคคล และควรมีการด�ำเนินการกับเจ้าหน้าทีท่ กี่ ระท�ำผิดอย่างจริงจัง รวมทัง้
ให้ ส ถาบั น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด�ำเนิ น การน�ำวิ ธี ท างนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใ นการรวบรวม
พยานหลักฐานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ของประชาชนควรอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการด�ำเนินมาตรการเหล่านั้น
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ท�ำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการเพื่อประโยชน์และ
ความสงบสุขของส่วนรวม
4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับการเยียวยาทางด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ
และควรมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้สามารถมีรายได้และดูแลครอบครัว
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จาก รายงานผลการพิจารณาเพือ่ เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ 89/2557 ลงวันที่ 1 เมษายน
2557 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

97

ของตนต่อไปได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ หากเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสมต่อไป

3.4

โทษประหารชีวิต
ภาพรวม

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 4 และมาตรา 28 ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รอง
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล
โดยพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีก็ได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน
โดยข้อ 6 (1) ของกติกา ICCPR รับรองว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่ก�ำเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมาย และข้อ 6 (2) ก�ำหนดให้ประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต อาจลงโทษประหารชีวิตได้เฉพาะ
การกระท�ำความผิ ด อาญาที่ เ ป็ น คดี อุ ก ฉกรรจ์ ที่ สุด (most serious crimes) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะ
กระท�ำความผิด ข้อย่อยที่ 4 ระบุว่าบุคคลใดต้องค�ำพิพากษาประหารชีวิต ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหย่อน
ผ่อนโทษตามค�ำพิพากษา อย่างไรก็ดี แม้กติกาฯ ไม่ได้ให้ค�ำนิยามที่ชัดเจนของค�ำว่า คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด แต่ได้มี
แนวทางการตีความโดยผู้เสนอรายงานพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติด้านการสังหารนอก
กระบวนการยุติธรรม (special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions) ที่เห็นว่า
คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด หมายถึง การท�ำให้บุคคลอื่นเสียชีวิตโดยเจตนา โดยนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นว่าการกระท�ำ
ความผิดทีม่ ลี กั ษณะทางเศรษฐกิจหรือการเมือง การกระท�ำความผิดทีไ่ ม่มกี ารใช้ความรุนแรง และการกระท�ำความผิดที่
เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ควรจัดว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มีการตีความว่า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่จัดเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดด้วย ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติและกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศได้รณรงค์ให้มีการตีความฐานความผิดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ “คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด” อย่างเคร่งครัด
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลไว้ก็ตาม แต่การลงโทษประหาร
ชีวิตในประเทศไทย ยังคงถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดที่หลากหลาย เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเสรีภาพ เป็นต้น กฎหมายอาญาก�ำหนดโทษประหารชีวิตเป็นโทษ
สูงสุดและให้ลงโทษนีก้ บั ผูก้ อ่ อาชญากรรมร้ายแรงหรือคดีอกุ ฉกรรจ์ ซึง่ มีการขอพระราชทานอภัยโทษในโอกาสต่าง ๆ ได้
นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว โทษประหารชีวิตยังถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 เป็นต้น160
สืบเนื่องจากรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษ
ประหารชีวติ และหลักสิทธิมนุษยชนของ กสม. เมือ่ ปี 2558 ซึง่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่า ควรรณรงค์
ให้ความรู้และความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต รวมทั้งแก้ไขกฎหมายยกเลิกโทษประหารเมื่อสังคม
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จาก รายงานผลการพิจารณา ที่ 129/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มีความเข้าใจและมีความพร้อม161 ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้มีการศึกษาและจัดเวทีรับฟังความเห็นในประเด็น
เรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และได้เสนอแนวทางด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต
ออกเป็น 3 ระยะต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ประกอบด้วยระยะที่ 1 การปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทจากที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียวเป็นอัตราโทษ
สูงสุดประหารชีวิต เพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษโดยไม่จ�ำเป็นต้องลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว
เท่านั้น ระยะที่ 2 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในบางฐานความผิดโดยเฉพาะในความผิดที่ไม่เกี่ยวกับชีวิต หรือเป็น
ความผิดที่ไม่ส่งผลถึงความตายของผู้อื่น และระยะที่ 3 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกฐานความผิด
ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ในปี 2563 สถิตินักโทษประหารชีวิตในกลุ่มของนักโทษเด็ดขาดเมื่อคดี
ถึงที่สุดมีจ�ำนวน 15 คน แยกเป็นคดียาเสพติดให้โทษ จ�ำนวน 11 คน คดีความผิดทั่วไป จ�ำนวน 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่
16 ธันวาคม 2563)162 ทัง้ นี้ การบังคับโทษประหารชีวติ เป็นการด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 245 ประกอบมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 ซึ่งก�ำหนดให้ด�ำเนินการด้วยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย โดยประเทศไทย
มีการฉีดยาสารพิษนักโทษครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2561163

การประเมินสถานการณ์

บทที่ 3

กติกา ICCPR มิได้ห้ามการลงโทษประหารชีวิต แต่ให้จ�ำกัดการลงโทษดังกล่าวเฉพาะการกระท�ำความผิด
อาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดดังที่ก�ำหนดในข้อ 6 (2) ในการพิจารณาการปฏิบัติตามกติกา ICCPR ของประเทศไทย
เมื่อปี 2560 คณะกรรมการประจ�ำกติกาฯ ได้ย�้ำข้อห่วงกังวลที่กฎหมายไทยยังมีบทลงโทษประหารชีวิตในความผิด
เกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน และยาเสพติด ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการกระท�ำความผิดอาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด
และมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยด�ำเนินการที่จ�ำเป็นเพื่อจ�ำกัดการใช้โทษประหารชีวิตตามข้อ 6 (2) ของกติกาฯ
รวมทั้งเสนอให้ประเทศไทยพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิตในระยะต่อไปด้วย
พั ฒ นาการหรื อ ความก้ า วหน้ า แม้ ว ่ า สั ง คมไทยจะมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น เกี่ ย วกั บ การยกเลิ ก
โทษประหารชีวติ แต่ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมาพบว่าประเทศไทยมิได้มกี ารบังคับโทษประหารชีวติ ตัง้ แต่ปี 2561 นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำการศึกษาวิจัยด�ำเนินการ
สัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต รวมถึงศึกษาความพร้อมของประเทศไทย
ต่อการเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
on Civil and Political Rights: ICCPR) ฉบับที่ 2 ซึ่งมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต
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แหล่งเดิม.
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จาก รายงานสถิตินักโทษประหารชีวิตกรมราชทัณฑ์, โดย กรมราชทัณฑ์, 2563. สืบค้นจาก http://www.correct.
go.th/executed/index.php?page=1
163
จาก ไขข้อข้องใจ โทษประหารยังมีอยู่ หรือหายไป ย้อนคดีประหาร ฉีดยาพิษนักโทษ ล่าสุด, โดย ไทยรัฐออนไลน์,
2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1744660
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค จากการที่ กสม. เคยมี ข ้ อ เสนอแนะต่ อ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับสังคมเพื่อน�ำไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่สังคมไทยยังคงมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน โดยประชาชนส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างถาวรเพราะโทษดังกล่าว
ไม่สามารถป้องปรามอาชญากรรมได้ อีกทั้งการลงโทษประหารชีวิตนั้นยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะที่
ทัศนะของประชาชนอีกส่วนหนึ่งกลับยังคงเห็นด้วยกับการใช้โทษประหารชีวิตเนื่องจากเห็นว่า หากประเทศไทยยังไม่มี
ความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรง การใช้โทษประหารชีวิตยังคงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
เพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จากความเห็นที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทย
ยังไม่มีความพร้อมที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิงในทันที อย่างไรก็ดี ส�ำหรับความผิดบางฐานที่มิได้เป็น
การกระท�ำที่อุกฉกรรจ์ที่สุด แต่มีการก�ำหนดโทษไว้สูงถึงประหารชีวิต เช่น ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งถือว่าเกินกว่าสัดส่วนของการก�ำหนดโทษ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกติกา ICCPR
ข้อเสนอแนะ กสม. เห็นสมควรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรัฐบาล ดังนี้
1. รัฐควรพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวติ โดยมีขนั้ ตอนด�ำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพือ่ ให้เกิดความพร้อม
และเป็นทีย่ อมรับของสังคมส่วนใหญ่ เช่น การไม่ก�ำหนดโทษประหารชีวติ ในกฎหมายทีม่ กี ารตราขึน้ ใหม่ และการพิจารณา
แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายทีม่ บี ทลงโทษก�ำหนดโทษประหารชีวติ เพียงสถานเดียว เป็นโทษประหารชีวติ หรือจ�ำคุกตลอดชีวติ
เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการก�ำหนดโทษได้กว้างขึ้นแทนการใช้โทษประหารชีวิตแต่เพียงอย่างเดียว เป็นต้น
2. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรพิ จ ารณาทบทวนบทลงโทษส�ำหรั บ การกระท�ำความผิ ด อาญาในกฎหมาย
ฉบับต่าง ๆ เพือ่ ยกเลิกโทษประหารชีวติ ส�ำหรับความผิดทีไ่ ม่สอดคล้องกับขอบเขตและการตีความค�ำว่า “คดีอกุ ฉกรรจ์”
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามข้อ 6 (2) ของกติกา ICCPR
3. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเชิงรุก
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติทตี่ อ่ ต้านการยกเลิกโทษประหารชีวติ ไปสูท่ ศั นคติทเี่ ป็นกลาง และทัศนะทีเ่ ห็นด้วย
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สุด
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3.5

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน
ภาพรวม
3.5.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

		 กติกา ICCPR ได้ให้การรับรองและประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในข้อ 19 ซึง่ ก�ำหนดให้บคุ คล
มีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพ
ที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยการใช้สิทธิดังกล่าวต้องมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบพิเศษควบคูไ่ ปด้วย การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนีต้ อ้ งมีบญ
ั ญัตแิ ห่งกฎหมายให้อ�ำนาจไว้และกระท�ำเท่าที่
จ�ำเป็น เพื่อการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และเพื่อการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย
หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้ได้รับการบัญญัติรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งเสรีภาพของบุคคล และเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ดังปรากฏในมาตรา 34 และมาตรา 35 ตามล�ำดับ
		 ในปี 2563 สถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงออกส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง
หรือการเรียกร้องต่อรัฐบาลในเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสถานการณ์ส�ำคัญที่ได้น�ำเสนอ
ในบทที่ 2 แล้ว ส�ำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะเน้นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางอื่น เช่น การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นการกระท�ำที่ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีกรณี
ที่ส�ำคัญ เช่น

บทที่ 3

		 (1) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ชื่อ “นิรนาม” ได้โพสต์เผยแพร่เนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองไทยลงบนทวิตเตอร์ ต่อมา “นิรนาม” ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเข้าค้นห้องพักและพาตัว
ไปยังสถานีต�ำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 14 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากการทวีตภาพและข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ โดยศาลอุทธรณ์
ภาค 2 มีค�ำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในเวลาต่อมา164
		 (2) กรณี ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ประจ�ำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และนายหาญศักดิ์ เบญจศรีพิทักษ์ (ดาบชิต) อดีตแกนน�ำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ถูกเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวหาว่ากระท�ำผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก กรณีมณฑลทหารบกที่ 33 จัดเวทีคอนเสิร์ต
ระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกว่า หน่วยงานดังกล่าวได้ร่วมจัดกิจกรรมคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้ง “Walk to
Vote” ทีป่ ระตูทา่ แพ เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2562 ซึง่ คดีได้สนิ้ สุดลงโดยอัยการจังหวัดเชียงใหม่มคี วามเห็นไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหา
ทั้ ง 2 คน โดยมี ค�ำวิ นิ จ ฉั ย และความเห็ น ในการสั่ ง ไม่ ฟ ้ อ งคดี ว ่ า การกระท�ำของผู ้ ต ้ อ งหาถื อ เป็ น เสรี ภ าพ
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย อีกทั้งผู้ที่เข้าไปอ่านโพสต์ย่อมไม่มีบุคคลใดเข้าใจหรือ
หลงเชื่อไปในทางว่า มณฑลทหารบกที่ 33 จะมาเข้าร่วมกิจกรรม Walk to Vote ทั้งนี้ การกระทําที่จะเป็นความผิด
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จาก ตร.พัทยา อ้าง พ.ร.บ.คอมฯ จับผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชี "นิรนาม", โดย บีบีซี, 2563. สืบค้นจาก https://www.
bbc.com/thai/thailand-51577352
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ตามกฎหมายเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์นนั้ จะต้องมีเจตนาพิเศษ คือโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง และโดยประการทีน่ า่ จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน165
		 (3) ในช่ ว งปลายเดื อ นธั น วาคม 2563 ศาลอาญาพิ พ ากษายกฟ้ อ งนายจาตุ ร นต์ ฉายแสง
อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคเพือ่ ไทย ในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากการแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
หลังการรัฐประหาร 2557 โดยศาลให้เหตุผลว่า การกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ไม่เป็น
การยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนออกมาต่อต้านการยึดอ�ำนาจของ คสช. และไม่เป็นการใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือวิธีการ
รุนแรงใด ๆ ที่ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือรัฐบาล อีกทั้งการด�ำเนินคดีอาญาของต�ำรวจเป็นการด�ำเนินคดีที่
ผิดและขัดต่อหลักการตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของจ�ำเลย โดยควบคุม
และจับกุมจ�ำเลยก่อนตั้งข้อหาจ�ำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อนจะมารวบรวมพยานหลักฐานภายหลังเพื่อด�ำเนินคดีกับจ�ำเลย
ในข้อหาดังกล่าว166

3.5.2 เสรีภาพของสื่อมวลชน
		 กรณีการใช้เสรีภาพของสื่อในการท�ำหน้าที่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ได้เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2) ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ก่อเหตุสังหารผู้บังคับบัญชาและแม่ภรรยาผู้บังคับบัญชาจากปัญหาเรื่องเงินค่านายหน้าที่ดิน
รวมถึงได้บุกคลังอาวุธขโมยปืนพร้อมกระสุนหลายร้อยนัดแล้วบุกยึดห้างเทอร์มินอล 21167 ซึ่งสื่อมวลชนได้น�ำเสนอ
ข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวในลักษณะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลากหลายช่องทางและมีการน�ำเสนอข่าวในหลาย
รูปแบบ เช่น การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ผา่ นเฟซบุก๊ การรายงานข่าวในลักษณะการท�ำแอนิเมชันจ�ำลองเหตุการณ์ เป็นต้น
ท�ำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อรูปแบบการน�ำเสนอข่าวดังกล่าว รวมถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่
ที่ อ าจกระทบสิ ท ธิ ข องประชาชนในสถานที่ เ กิ ด เหตุ และส่ ง ผลต่ อ การขั ด ขวางการท�ำงานของเจ้ า หน้ า ที่ ต�ำรวจ
ซึ่งในเวลาต่อมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ได้มีค�ำสั่งปรับทางปกครองแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจ�ำนวน 3 ช่องรายการ
ด้วยเหตุผลว่า การออกอากาศเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าข่าย
เป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิด
ความเสือ่ มทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง168 นอกจากนี้ ในปีทผี่ า่ นมายังมีการน�ำเสนอข่าวทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
กล่าวคือ กรณีการติดตามและรายงานข่าวการเสียชีวติ ของเด็กผูห้ ญิง ทีห่ มูบ่ า้ นกกกอก อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
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จาก เปิ ด ค� ำ สั่ ง ไม่ ฟ ้ อ งคดี โ พสต์ แซวทหาร อั ย การชี้ อ าจเสี ย หายมากกว่ า หากปชช.ไม่ อ าจแสดงความเห็ น ,
โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://www.tlhr2014.com/?p=16444
166
จาก ยกฟ้องจาตุรนต์ ฉายแสง คดีแถลงข่าวต้านรัฐประหาร ศาลชีใ้ ช้สทิ ธิเสรีภาพตามกฎหมาย, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/12/90927
167
จาก 17 ช.ม.สยบ “จ่าคลั่ง” เปิดเบื้องลึกทีมสีกากีพระกาฬพิชิต, โดย มติชนสุดสัปดาห์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.matichonweekly.com/column/article_275972
168
จาก บอร์ดกสทช. สั่งปรับ 3 ช่องทีวี กรณีการออกอากาศเหตุการณ์กราดยิงโคราช, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000019341
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ที่มา : ประชาไท

บทที่ 3

โดยการออกอากาศข่าวเป็นการน�ำเสนอในลักษณะการตั้งประเด็นข้อสงสัยไปยังตัวบุคคลต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือ
แม้กระทั่งครอบครัวของเด็กผู้เสียชีวิต โดยไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ถูกหยิบยกมาเป็นผู้ต้องสงสัย ประกอบ
กับการน�ำเสนอเนื้อหายังมีประเด็นที่อาจเป็นการแทรกแซง หรือส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดโดยที่ศาลยังไม่ได้
ตัดสิน และกรณีเด็กนักเรียนหญิง 2 คน ที่จังหวัดมุกดาหาร มีข้อกล่าวหาว่าถูกครู 5 คน และศิษย์เก่า 2 คน ข่มขืน
กระท�ำช�ำเราตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคม 2563169 โดยกรณีการน�ำเสนอข่าวทั้งสองกรณีที่
จังหวัดมุกดาหารนัน้ กสทช. ได้ลงโทษปรับทางปกครองแก่ผรู้ บั ใบอนุญาต จ�ำนวน 2 ช่องรายการ170 อีกทัง้ กสม. ได้มขี อ้
เสนอแนะที่ 4/2563 ไปยัง กสทช. ว่าควรมีการตรวจสอบการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก�ำหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการลบประวัติข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว รวมถึงมีข้อเสนอแนะต่อองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ควรก�ำกับดูแลกันเองและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรมและแนวปฏิบัติซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนร่วมกันก�ำหนดขึ้น โดยให้พึงระมัดระวังและเพิ่มความตระหนักใน
เรื่องผลกระทบต่อเด็กและค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง171
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จาก ศธ.มุกดาหารเอาจริง จี้คดีข่มขืน 2 นร.หญิง ขีดเส้นฟันผอ.-ครูหื่น, โดย สยามรัฐ, 2563. สืบค้นจาก
https://siamrath.co.th/n/155968
170
จาก หนังสือส�ำนักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ที่ สทช 2308/1167 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
171
จาก ข้อเสนอแนะ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รัฐบาล
จึงได้อาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ทัว่ ราชอาณาจักร มีผลตัง้ แต่
วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีการออกข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 1) ระบุถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 รวมถึงการห้ามการเสนอข่าวหรือท�ำให้แพร่หลายทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคโควิด 19 อันไม่เป็นความจริงและอาจท�ำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูล
ข่าวสารอันท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หากมีการน�ำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว ให้เจ้าหน้าทีเ่ ตือนให้ระงับหรือสัง่ ให้แก้ขา่ ว หากเป็นกรณีทมี่ ผี ลกระทบรุนแรง
ให้ด�ำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็นศูนย์กลางจัดให้มีการแถลงหรือชี้แจงข่าวเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นประจ�ำ
และต่อเนื่อง172 ซึ่งพบกรณีประชาชนเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด 19 และถูกด�ำเนินคดี
ตามกฎหมายแล้วหลายราย173 แต่ไม่พบรายงานการด�ำเนินคดีกับสื่อมวลชน
		 ผลกระทบที่มีต่อการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลได้ออกข้อก�ำหนด
ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือมาตรการเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่เป็น
ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในบางลักษณะ มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการท�ำหน้าที่รายงานของผู้สื่อข่าว
โดยเมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2563 เพจเฟซบุก๊ ของสมาคมผูส้ อื่ ข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย ได้โพสต์แถลงการณ์และจดหมาย
เปิดผนึกถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระบุว่า สมาคมฯ มีความยินดีในความพยายามของรัฐบาล
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยและได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางสังคม
โดยไม่รีรอ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการปิดสมาคมเป็นการชั่วคราวและระงับกิจกรรม อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เชื่อว่า
ในแง่มุมหนึ่งมาตรการในช่วงการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา
22.00-04.00 น. ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรายงานข่าวที่ส�ำคัญ
สมาคมฯ ร้องขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาว่า นักข่าวที่ได้รับการออกบัตรประจ�ำตัวสื่อจากรัฐบาลสามารถเดินทางไป
ท�ำข่าวส�ำคัญในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้หรือไม่174อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตอบสนองต่อ
ข้อเรียกร้องดังกล่าวแต่อย่างใด กระทั่งวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีการออกข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 10)175 ยกเลิกการ
ห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.
ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงส่งผลให้สื่อมวลชนสามารถท�ำหน้าที่ได้ตามปกติ
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จาก ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 1) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563.
173
จาก ปอท.บุ ก ค้ น 15 จุ ด รวบ 2 มื อ ปล่ อ ยข่ า วปลอม 'ไวรั ส โคโรนา, โดย ประชาไท, 2563. สื บ ค้ น จาก
https://prachatai.com/journal/2020/01/86145
174
จาก สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศออก ร้องนายกฯ ให้นักข่าวลงพื้นที่ระหว่างเคอร์ฟิวได้, โดย Ilaw FREEDOM, 2563.
สืบค้นจาก https://freedom.ilaw.or.th/node/805
175
จาก ข้อก�ำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 10) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563.
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บทที่ 3

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

		 การท�ำหน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนในสถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งที่ ข ยายวงกว้ า งโดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์มีการติดตามและรายงานเหตุการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ที่มีความร้ายแรง ได้ออกค�ำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 4/2563
เรื่อง ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อก�ำหนดออกตามความใน
มาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยระบุ
ตอนหนึ่งว่า เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางโทรทัศน์ด้วยการน�ำเสนอเนื้อหารายการบางส่วนของวอยซ์ทีวี
และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่ วอยซ์ทีวี ประชาไท ประชาไทดอทคอม เดอะรีพอร์ทเตอร์ เดอะสแตนดาร์ด
และเยาวชนปลดแอก-ฟรี ยู ธ จึ ง ให้ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจ การโทรทัศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด�ำเนินการเพื่อตรวจสอบ
และให้ ร ะงั บ การออกอากาศหรื อ ระงั บ การท�ำให้ แ พร่ ห ลายหรื อ ลบข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว แต่ ก รณี ต ามหน้ า ที่
และอ�ำนาจ176 จากกรณีดังกล่าวท�ำให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน
และคั ด ค้ า นการปิ ด กั้ น หรื อ คุ ก คามสื่ อ มวลชน177 อย่ า งไรก็ ดี ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2563 ศาลอาญาได้
มีค�ำสั่งให้ยกค�ำร้องกรณีดังกล่าว และยังให้ยกเลิกค�ำสั่งเดิมของศาลที่เคยสั่งระงับช่องทางการเผยแพร่ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ในคดีนี้ ซึ่งค�ำสั่งนี้รวมถึงสื่อทั้ง 4 ส�ำนัก ได้แก่ ประชาไท เดอะรีพอร์ทเตอร์ เดอะสแตนดาร์ด และเยาวชน
ปลดแอก-ฟรียธู ด้วย โดยศาลเห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ในการคุม้ ครองการแสดงออกซึง่ ความคิดเห็น มิใช่มงุ่ ประสงค์
ปิดช่องทางการสื่อสาร ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 35 และ มาตรา 36 บัญญัติ
ห้ามรัฐปิดสื่อมวลชนเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการน�ำเสนอข่าวสาร โดยการตีความการกระท�ำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น ต้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย178

การประเมินสถานการณ์
พั ฒ นาการหรื อ ความก้ า วหน้ า จากการน�ำเสนอข่ า วของผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ผ ่ า นมา กสทช. ในฐานะ
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ต่อการน�ำเสนอข่าวของผู้รับใบอนุญาตที่อาจส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสทช. จึงได้ด�ำเนินการจัดประชุม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการน�ำเสนอเนื้อหารายการที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งได้ด�ำเนินการจัดท�ำ “ร่างแนวทางในการน�ำเสนอเนื้อหารายการ
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จาก กอร.ฉ.สั่ง กสทช.-ดีอีเอส ระงับ-ลบข้อมูล Voice TV-The reporter-THE STANDARD, โดย ไทยพีบีเอส, 2563.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9630000106299
177
จาก 6 องค์กรสื่อแถลงจุดยืนคัดค้านปิดกั้นสื่อมวลชนทุกรูปแบบ, โดย ทรูไอดี, 2563. สืบค้นจาก https://news.
trueid.net/detail/EVmel7orEmkV
178
จาก ศาลอาญายกค�ำร้องปิด 4 สื่อ 1 เพจเยาวชนปลดแอก, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.
thaipbs.or.th/content/297617
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” “ร่างแนวทางในการน�ำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ” โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลต่อการจัดท�ำร่างดังกล่าว179
ส�ำหรับการออกข้อก�ำหนดที่จ�ำกัดการน�ำเสนอข่าวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นมาตรการ
ที่มุ่งห้ามการน�ำเสนอเฉพาะข่าวที่เป็นเท็จหรือบิดเบือน มิใช่การน�ำเสนอข่าวทั่วไป เพื่อป้องกันความหวาดกลัวหรือ
ความตื่นตระหนกของสาธารณชน ซึ่งอาจส่งกระทบต่อความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมโรคได้ ซึ่งการห้าม
น�ำเสนอข่าวที่เป็นเท็จเป็นสิ่งที่รัฐพึงกระท�ำได้อยู่แล้วในสถานการณ์ปกติ จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อก�ำหนดดังกล่าวไม่ได้มี
ผลกระทบต่อสิทธิในสาระส�ำคัญ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้จดั ให้มชี อ่ งทางการให้ขา่ วอย่างเป็นทางการเพือ่ ให้ประชาชน
ได้รบั ข่าวสารทีถ่ กู ต้องอย่างสมำ�่ เสมอและทันต่อเหตุการณ์ควบคูไ่ ปด้วย อีกทัง้ มีกลไกการถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจของรัฐกับ
การท�ำหน้าที่ของสื่อในแขนงต่าง ๆ ผ่านกระบวนการทางศาลให้มีความสอดคล้องต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่ได้รับ
การรับรองและคุ้มครองในรัฐธรรมนูญ
ปัญหาหรืออุปสรรค ที่ผ่านมาหลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีอ่ าจมีปญ
ั หาการตีความในการบังคับใช้ทไี่ ม่ตรงตามเจตนารมณ์
และอาจน�ำไปสู่การตีความไปในทางปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจนเกินสมควร อย่างไรก็ดี
ในปี 2563 มีกรณีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หลายกรณี ซึง่ เป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายดังกล่าว
แม้ ว ่ า ในปี 2559 องค์ ก รวิ ช าชี พ ด้ า นสื่ อ สารมวลชน ประกอบด้ ว ย สภาการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกันออกแนวปฏิบัติการได้มาและการน�ำเสนอข่าวและภาพข่าว
ของสื่อมวลชนโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าวไว้แล้วก็ตาม แต่ในปี 2563
พบว่า การน�ำเสนอข่าวกรณีกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา กรณีการเสียชีวิตของเด็กหญิง และกรณีเด็กนักเรียนหญิงถูก
ครูและศิษย์เก่าข่มขืนที่จังหวัดมุกดาหาร สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันสื่อมวลชนมีการน�ำเสนอข่าวหลากหลายช่องทาง
และมีวธิ กี ารน�ำเสนอหลากหลายรูปแบบ ซึง่ อาจมีประเด็นน่าห่วงกังวลทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ในการน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ประกอบกับการน�ำเสนอเนื้อหาของข่าวดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ที่สื่อควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และควรหลีกเลี่ยงการตั้งค�ำถามที่เสมือนเป็นการตอกย�้ำเหตุการณ์ที่จะสร้าง
ความบอบช�้ำทางจิตใจซ�้ำ นอกจากนี้ ยังพบว่าการน�ำเสนอข่าวโดยวิธีท�ำแอนิเมชันจ�ำลองเหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นการ
น�ำเสนอวิธีการในการกระท�ำความผิดหรืออาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ อีกทั้งการน�ำเสนอข่าวโดยจ�ำลอง
เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีขอ้ มูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือต่อกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 35 และกติกา ICCPR ข้อ 19 ได้ระบุถึง
การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพสื่อมวลชนไว้ แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวต้องมีหน้าที่พิเศษควบคู่ไปด้วย
ข้อเสนอแนะ กสม. มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมต่อรัฐบาลในการส่งเสริมและคุม้ ครองเสรีภาพในการแสดงออก ดังนี้
1. รัฐสภา และ กสทช. ควรมีแนวทางก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อต่อกรณีการน�ำเสนอข่าวหรือวิธีการ
รายงานของสื่อ โดยต้องค�ำนึงถึงหน้าที่พิเศษที่ต้องเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และต้องค�ำนึงถึงการรักษา
ความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน โดยส่งเสริมให้เกิด
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จาก หนังสือส�ำนักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ที่ สทช 2308/1167 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564. งานเดิม.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

สภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบ
วิชาชีพบนพืน้ ฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มกี ารประกาศใช้
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของบุคคลซึ่ง
ประกอบวิชาชีพเป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสอดคล้องกับมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

บทที่ 3

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

2. การก�ำหนดมาตรการในการจ�ำกัดเสรีภาพการน�ำเสนอข่าวในสถานการณ์ฉกุ เฉินทีเ่ ป็นภัยคุกคามต่อสาธารณะ
สามารถกระท�ำได้โดยมาตรการนั้นต้องสอดคล้องกับหลักการจ�ำกัดสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 4 ของกติกา
ICCPR เช่น การค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นเนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับในสภาวการณ์ปกติไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักความได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์ และหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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4

บทที่

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
109 สิทธิแรงงาน

และความคุ้มครองทางสังคม

123 สิทธิด้านสุขภาพ
137 สิทธิด้านการศึกษา
150 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

164

108

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4.1

บทที่ 4

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติกา ICESCR ที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคี และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในปี 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามและท�ำการประเมินสถานการณ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคม
สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ในเรื่องผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ และสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันเป็นสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญของไทย ทั้งนี้ สิทธิตามกติกา ICESCR มีลักษณะเป็นสิทธิเชิงบวก (positive rights) ซึ่งประเทศไทย
ในฐานะรัฐภาคีกติกาฯ มีพนั ธกรณีตอ้ งด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ให้บคุ คลเข้าถึงและได้รบั สิทธิทสี่ อดคล้องกับศักยภาพ
ของประเทศและพึงด�ำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามล�ำดับ (progressive realization of rights)
ส�ำหรับการประเมินด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กสม. ได้พิจารณาข้อมูลการเข้าถึงสิทธิแต่ละด้าน
ของบุคคล ปัญหาอุปสรรคที่พบ มาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่ส่งเสริมการเข้าถึงหรือการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคม
ภาพรวม

สิทธิในการมีงานท�ำได้รับการรับรองไว้ในกติกา ICESCR ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ว่าด้วยสิทธิในโอกาส
ที่จะหาเลี้ยงชีพในงานที่ตนเลือกหรือรับอย่างเสรี สิทธิที่จะมีสภาพการท�ำงานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ โดยเฉพาะ
เรื่องค่าตอบแทนขั้นต�่ำที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันส�ำหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมส�ำหรับตนเอง
และครอบครัว สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การมีโอกาสความก้าวหน้าในการท�ำงาน การได้รับ
การพักผ่อน การก่อตั้งหรือเข้าร่วมในสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก ส่วนสิทธิในความมั่นคงทางสังคมได้รับการรับรอง
ในกติกาดังกล่าวในข้อ 9 และข้อ 11 ว่าด้วยการมีสวัสดิการสังคม การประกันสังคม การมีมาตรฐานการครองชีพ
ที่เพียงพอส�ำหรับตนเองและครอบครัว (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย)
สิทธิตามกติกา ICESCR ข้างต้นได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 โดยสิทธิที่เกี่ยวกับการท�ำงานปรากฏในมาตรา 40 ว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ อีกทั้งในนโยบาย
แห่งรัฐตามมาตรา 74 ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท�ำงาน การคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน การจัดให้
มี ร ะบบแรงงานสั ม พั น ธ์ และในมาตรา 257 ฉ. ที่ ก�ำหนดให้ มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ ซึ่ ง รวมถึ ง
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการท�ำงานและการประกอบ
อาชีพของประชาชน
เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลไทยได้เสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICESCR และคณะกรรมการ
ประจ�ำกติกาฯ ได้มขี อ้ สังเกตต่อรายงานของประเทศไทยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิแรงงานว่า รัฐภาคีพงึ ด�ำเนินมาตรการ
เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานในระบบ ลดการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคประมง ประกันว่าคนงาน
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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จะได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพของตนและครอบครัว ประกันสิทธิของแรงงานในการก่อตั้งหรือ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ180
		 ในปี 2563 มีสถานการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน ดังนี้

4.1.1 แรงงานในระบบ
การว่างงาน/การถูกเลิกจ้าง
		 สถานการณ์ ก ารจ้ า งแรงงานพบว่ า
ตั้งแต่ปี 2562 ถึงต้นปี 2563 มีแรงงานในระบบถูกเลิกจ้าง
หลายแห่ง ทัง้ การลดพนักงานด้วยโครงการสมัครใจลาออก181
การปิดกิจการชั่วคราว182 หรือถาวร เช่น โรงงานผลิต
ชุดชั้นในแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เลิกจ้างพนักงาน
กะทันหัน 800 คน183 ลูกจ้างจ�ำนวน 140 คนของโรงงาน
แห่งหนึ่งในอ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ถูกเลิกจ้าง
โดยโรงงานได้ค้างค่าจ้างและค่าชดเชย 184 องค์การค้า
ของส�ำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือองค์การค้า
ของ สกสค. เลิกจ้างพนักงาน 961 คน เนือ่ งจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนือ่ ง185 สถานการณ์การเลิกจ้างข้างต้นสอดคล้องกับ
รายงานสถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างของกระทรวงแรงงาน ซึ่งพบว่าในเดือนกันยายน 2563 มีผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 มาขึ้ น ทะเบี ย นขอรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว ่ า งงาน จ�ำนวน 487,980 คน จากผู ้ ป ระกั น ตน
ทั้งหมด 11,093,914 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
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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.
181
จาก ช่อง 3 เปิดโครงการสมัครใจลาออกอีกรอบ หลังเพิ่งปรับโครงสร้างลดพนักงานลง, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/02/86465
182
จาก ลูกจ้าง 500 คนช็อก โรงงานเมืองกาญจน์ปิดกิจการ อ้างน�ำเข้าวัตถุดิบจากจีนไม่ได้, โดย มติชนออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_1935489
183
จาก พนักงาน 800 คน โรงงานผลิตชุดชั้นในยี่ห้อดัง ถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า, โดย Thai PBS, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/295058
184
จาก พนักงาน 140 คน จังหวัดระยอง ถูกเลิกจ้างแต่โรงงานยังไม่ได้จ่ายเงิน เพราะยังขายทรัพย์สินมาจ่ายหนี้ไม่ได้,
โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/east/1880756
185
จาก องค์การค้าของ สกสค. เลิกจ้างพนักงาน 961 คน ประธานสหภาพฯ ชี้เลิกจ้างไม่เป็นธรรม, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88388
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เพิ่มขึ้นถึง 315,568 คน คิดเป็นร้อยละ 183.03 สาเหตุการว่างงานมากที่สุด คือ การเลิกจ้าง ร้อยละ 49.62 การลาออก
จากงาน ร้อยละ 48.06 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ร้อยละ 2.33186 โดยการว่างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า สาขาที่พักแรม/ร้านอาหาร มีการเลิกจ้างมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สาขาขนส่ง
สาขาการผลิต สาขาก่อสร้าง สาขาการค้า และสาขาเกษตรกรรม ทัง้ นี้ สถานการณ์การว่างงานในระบบ (ผูข้ อรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานตามมาตรา 33) โดยประมาณการว่าในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 การว่างงานในระบบ
จะยังอยู่ในภาวะวิกฤติเนื่องจากมีแนวโน้มขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน187 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์
จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 1
ของปี 2564 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มปลดคนงาน 1-2 ล้านคน188 ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า
และอุตสาหกรรมไทยประเมินไว้ว่าน่าจะมีคนตกงานสะสมอยู่ที่ 3-4 ล้านคน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเปราะบาง
ที่ขอหยุดจ้างชั่วคราวประมาณ 7,000 แห่ง ซึ่งมีแรงงานอยู่ 1.5 ล้านคน หากสภาพคล่องลดลงอีก อาจท�ำให้มีแรงงาน
ถูกเลิกจ้างมากขึ้น189 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในปี 2564 จ�ำนวน 493,875 คน ที่อาจจะ
เข้าสู่การว่างงานแบบถาวร เพราะการจ้างงานในประเทศน้อยลง190 ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
เปิดเผยปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อแรงงานไทย คือ สงครามการค้า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทีท่ �ำให้ค�ำสัง่ ซือ้ สินค้าไทย
ลดลง ค่าเงินบาททีแ่ ข็งตัวซึ่งกระทบต่อการส่งออก รวมถึงการเปลีย่ นผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์จากเชือ้ เพลิงน�ำ้ มัน
มาเป็นไฟฟ้า ท�ำให้ชิ้นส่วนที่ผู้ประกอบการไทยผลิตได้รับผลกระทบ และการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้า191

ปัญหาการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
		 สืบเนือ่ งจากการเลิกจ้าง/การให้หยุดงาน เช่น การเลิกจ้างโดยอ้างเหตุสดุ วิสยั ในสถานการณ์โรคโควิด 19
ซึ่งนายจ้างสามารถขอยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
แต่ ใ ห้ ลู ก จ้ า งไปใช้ ป ระโยชน์ ก รณี ว ่ า งงานจากเหตุ สุ ด วิ สั ย แทน ท�ำให้ ไ ด้ รั บ เงิ น น้ อ ยกว่ า192 หรื อ กรณี พ นั ก งาน
ที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัทแห่งหนึ่งจ�ำนวน 25 คน น�ำสัญญาข้อตกลงการจ่ายเงินค่าชดเชยกับบริษัทฯ เข้าร้องเรียน

186

จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. 2563.
187
จาก ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน เดือนสิงหาคม 2563, โดย กองเศรษฐกิจแรงงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,
2563. สืบค้นจาก http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2020-10-07-1602059055.pdf
188
จาก ระทึกปลดแรงงานเพิ่ม 2 ล้านคน! แห่มาขายลอตเตอรี่อีก 5 หมื่นคน, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1909237
189
จาก แรงงานไทยเปราะบาง เสี่ยงตกงานสะสม 4 ล้านคน, โดย TNN online, 2563. สืบค้นจาก https://www.
tnnthailand.com/content/48943
190
จาก ก.แรงงาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1908708
191
จาก คสรท. ชี้ 5 ปัจจัยเสี่ยงกระทบแรงงานไทย ระบุหาก 2 เดือนไวรัส Covid-19 ยังไม่คลี่คลายธุรกิจเสียหาย
มากขึ้น, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/02/86465
192
จาก เสนอตั้งกลไกพิเศษดูแลผู้ใช้แรงงาน คสรท.เผยลูกจ้างได้รับผลกระทบแล้ว 8.8 แสนคน ผู้น�ำแรงงานจี้รัฐ
ใช้หนี้ประกันสังคม 9.5 หมื่นล้าน เผยนายจ้างแห่เลี่ยงกฎหมายแรงงานอ้างเหตุสุดวิสัย-โยนภาระให้รัฐ, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ,
2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24949
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ขอความเป็นธรรมต่อส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชุมพร หลังจากถูกเลิกจ้างแล้วบริษัทฯ ผิดสัญญา
ตามข้อตกลงการจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
และด�ำเนินการพาผู้ถูกเลิกจ้างทั้งหมดไปฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดชุมพร 193 กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
และไม่ ไ ด้ รับ เงิ นค่ า ชดเชย มี ผู ้ แ ทนจาก 12 บริษัทยื่น ขอความช่ว ยเหลือ ต่อ ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน
จากกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
และปั ญ หาการว่ า งงานจากเหตุ สุ ด วิ สั ย อั น เกิ ด จากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ อั น ตรายตามกฎกระทรวง194
กรณีบริษัทให้บริการส�ำรองห้องพักโรงแรมทางออนไลน์ได้ให้พนักงานหยุดงาน 4 เดือน และลดเงินค่าจ้างโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และห้ามพนักงานเข้าที่ท�ำงานซึ่งพนักงานได้มีการร้องเรียนต่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน
ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและส�ำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พร้อมทั้ง
ให้การช่วยเหลือแนะน�ำการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย195
เป็นต้น
		 ทั้งนี้ สถิติข้อมูลการรับค�ำร้องตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ของลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน
7,676 คน และประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 13,382 คน เมื่อเปรียบเทียบสถิติข้อมูลลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
พบว่า มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในปี 2563 มากกว่าในปี 2562 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.33
ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการก�ำกับดูแลให้แรงงานได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน การตรวจสถานประกอบ
กิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด196
ในส่วนของ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เป็นกรณี
ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ (10 ราย) และคนพิการ (1 ราย) ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม บางรายไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
หรือถูกบังคับให้เขียนใบลาออกโดยบริษทั อ้างว่าไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้และมีความจ�ำเป็นต้องลดอัตราก�ำลังการผลิต
จึงส่งผลให้ต้องเลิกจ้าง ท�ำให้ลูกจ้างซึ่งตั้งครรภ์และคนพิการต้องตกงานและได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดรายได้ที่จะ
น�ำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและเลี้ยงดูครอบครัว โดยเฉพาะลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นทั้งค่าตรวจครรภ์และค่าเลี้ยงดูบุตร ซึ่ง กสม. ได้ด�ำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในส่วนที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างและการไม่จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง
ตามกฎหมายไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” และให้ความช่วยเหลือ
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จาก ซ�้ำเติมพิษโควิด! พนง.บริษัทเรือเร็วนับ 100 ร้องโดนเบี้ยวเงินค่าชดเชย หลังถูกเลิกจ้าง, โดย ส�ำนักข่าว
บ้านเมือง, 2563. สืบค้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/region/201197
194
จาก 12 บริษัท ร้องถูกเลิกจ้างไร้เงินชดเชย 'สุเทพ' อัด รมว.แรงงาน สอบตก เยียวยาล่าช้า, โดย ข่าวสด, 2563.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_4289735
195
จาก ร้องกระทรวงแรงงาน อ้างถูกนายจ้างหักค่าจ้างไม่เป็นธรรม, โดย Thai PBS, 2563. สืบค้นจาก https://news.
thaipbs.or.th/content/292487
196
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ในด้านอืน่ ๆ ซึง่ ต่อมาทราบจากลูกจ้างบางรายว่า ได้รบั ค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือบางรายบริษทั ได้รบั กลับเข้าท�ำงานแล้ว
อย่างไรก็ตาม เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเลิกจ้างหญิงตั้งครรภ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต กสม.
จึงได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ตรวจสอบตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป197

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง

บทที่ 4

		 ในปี 2563 กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงของบริษทั แห่งหนึง่ มีลกั ษณะการท�ำงานเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงและเป็นงานหลักในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจ แต่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงกลับมิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกัน
กับลูกจ้างของบริษัท โดยเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 วรรคสอง ยังคง
มีปญ
ั หาในการตีความและบังคับใช้กฎหมาย เนือ่ งจากไม่ระบุถงึ ลักษณะความผูกพันทางสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบกิจการ
ผู้รับเหมาค่าแรง และลูกจ้างรับเหมาค่าแรงให้ชัดเจน และไม่มีการก�ำหนดถึงขอบเขตหรือมูลเหตุแห่งความจ�ำเป็น
ในการจ้างเหมาค่าแรง ท�ำให้ผปู้ ระกอบกิจการน�ำการจ้างเหมาค่าแรงมาบิดเบือนและน�ำไปใช้กบั การจ้างแรงงานระยะยาว
หรือมีลักษณะเป็นการประจ�ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดที่ผู้ประกอบกิจการมีต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง รวมทั้ง
ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติที่ว่า “การท�ำงานที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบกิจการ” และ “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาล
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความชัดเจน
ทั้งในเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้างเหมาค่าแรง ขอบเขตและมูลเหตุจ�ำเป็นในการ
จ้างเหมาค่าแรง และหลักเกณฑ์ในทางปฏิบตั ิ รวมทัง้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 144/1
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ได้สัดส่วนกับความเสียหายจากการที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย198
		 ในส่วนการด�ำเนินการของรัฐบาล ในช่วงเดือนมีนาคมมีการออกมาตรการช่วยผู้ประกันตน อาทิ
การลดอัตราเงินสมทบที่นายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม การขยายระยะเวลาน�ำส่งเงินสมทบ
การเพิม่ สิทธิประโยชน์กรณีวา่ งงานเนือ่ งจากเหตุสดุ วิสยั และเพิม่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีวา่ งงาน เป็นต้น รวมทัง้
ออกมาตรการฟืน้ ฟูทางเศรษฐกิจภายใต้พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 400,000 ล้านบาท
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นโครงการระยะสั้น (3-12 เดือน) จ�ำนวน 11 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานได้
86,103 ต�ำแหน่ง นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานมีนโยบายจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อน
ด้านแรงงานทุกมิติ199 และกรมการจัดหางานเตรียมจัดหาต�ำแหน่งงานว่างพร้อมร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอบรม
ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาใหม่
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ค�ำร้องที่ 35/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
198
จาก รายงานผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 174/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
199
จาก 15 องค์กรลูกจ้างเข้าพบ ‘จับกัง 1’หารือแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน, โดย บ้านเมือง, 2563.
สืบค้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/203121
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ได้มีนโยบายเร่งด่วน คือ จ้างงานผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาใหม่โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่ง รัฐช่วยจ่ายค่าจ้างอีกครึ่งหนึ่ง
แต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน 200 ในส่วนของภาคเอกชนโดยหอการค้าไทยได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง
“PEOPLE+WORK CONNECT” ใช้ในการจับคู่ความต้องการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ว่างงาน201 ส่วนมาตรการ
ระยะยาวในการแก้ ไขปั ญ หาการว่ า งงานมี ห ลายประการ เช่ น การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ของกรมการจั ด หางาน
เพือ่ ให้สามารถแลกเปลีย่ นเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ให้เป็นศูนย์รวมการจัดหางาน และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทุกระบบไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (data warehouse) เพื่อใช้ประมวลผลการท�ำงานในภาพรวมส�ำหรับ
เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนใช้แพลตฟอร์มกลางของประเทศในการจ้างงานเพือ่ ประมวลผลการติดตาม
การให้ความช่วยเหลือในภาพรวมของประเทศ เป็นต้น202
			 นอกจากนี้ รัฐยังมีมาตรการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงาน เช่น การปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือจ�ำนวน 13 กลุ่มสาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 64 สาขาอาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานที่มีฝีมือได้รับ
ค่าจ้างทีส่ งู ขึน้ 203 และการปรับเพิม่ สิทธิประโยชน์ให้แก่ผปู้ ระกันตนกรณีเสียชีวติ เป็นเงิน 50,000 บาท ตามกฎกระทรวง
แรงงาน ก�ำหนดอัตราเงินค่าท�ำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท�ำงาน พ.ศ. 2563 204 ส�ำหรั บ ความคื บ หน้ า ในการแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. 2518
และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส�ำคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. 2543 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้พิจารณาศึกษาเทียบเคียงการใช้สิทธิปิดงาน
หรือนัดหยุดงานที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ พิจารณาก�ำหนดกิจการที่เป็นบริการสาธารณะที่ต้องจัดให้มีบริการขั้นต�่ำ
เท่าที่จ�ำเป็นกรณีที่มีการนัดหยุดงาน ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระสอง (พิจารณาทบทวนรายมาตรา) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้ช้ีแจงที่ประชุมถึงผลการรับฟังความคิดเห็นว่าส่วนให ญ่ร้อยละ 92.7 ไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกจ้างต่างด้าวจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน แต่ลูกจ้างต่างด้าวสามารถเป็นสมาชิกได้205

200

จาก แก้ปัญหาว่างงาน รัฐช่วยเอกชนออกค่าแรงคนละครึ่ง, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.
thansettakij.com/content/politics/448056?as=
201
จาก หอการค้าชี้โควิดคนตกงาน 7 ล้าน เดินหน้าเปิดตัวแพลตฟอร์มช่วยผู้ว่างงานกระตุ้น ศก., โดย สยามรัฐ, 2563.
สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/159572
202
จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. 2563, อ้างแล้ว.
203
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.
go.th/news/contents/details/28560
204
จาก สปส. เพิ่มเงินค่าท�ำศพผู้ประกันตน เป็น 50,000 บาท, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/07/19690
205
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4.1.2 แรงงานนอกระบบ

		 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม

บทที่ 4

		 แรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับสวัสดิการทางสังคม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบประกัน
สังคมแม้ว่ามาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมได้เปิดให้แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัคร
เข้าเป็นผู้ประกันตนได้ก็ตาม จากข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2563 มีการรายงานจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด 37.08 ล้านคน
เป็นผู้ประกันตนทั้งหมด 16.41 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ�ำนวน 11.30 ล้านคน มาตรา 39 จ�ำนวน
1.74 ล้านคน และมาตรา 40 จ�ำนวน 3.37 ล้านคน206 รัฐบาลได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
อย่างทัว่ ถึง น�ำไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน และเมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติ (คนช.) ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี 2563 ภายใต้แผนดังกล่าว และให้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
เพื่อประสานและขับเคลื่อนนโยบาย จ�ำนวน 4 คณะ เพื่อด�ำเนินการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงได้มีการตรวจแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและบริการของรัฐ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินการตรวจแรงงานนอกระบบทั้งสิ้นจ�ำนวน 37,149 คน รวมถึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้
แก่ แรงงานนอกระบบเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด ้ า นแรงงาน ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการประสานความร่วมมือและ
สร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน207 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบไว้อย่างชัดเจน ท�ำให้แรงงานนอกระบบ
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานหรือการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการท�ำงาน หลักประกันทาง
สังคม ตลอดจนการรวมกลุ่ม/รวมตัวในการจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างท�ำงาน
เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น208 ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างกฎหมาย
โดยน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตฯิ ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงานระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน
2563 มาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการ209 และยังได้มกี ารปรับปรุงกฎหมายให้แรงงานอิสระหรือผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้210

206

จาก สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563), โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,
2563. สืบค้นจาก https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/สถานการณ์ด้านแรงงาน-ไตรมาส-2-ปี2563-2.pdf
207
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563. งานเดิม.
208
จาก ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ...., โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน, 2563. สืบค้นจาก https://drive.google.com/drive/folders/1rEUMjKm9G4lSEg1e8eOeQ9SPBYuzYm0j
209
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563. งานเดิม.
210
จาก สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคม เปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้แล้ว, โดย คมชัดลึก, 2563. สืบค้นจาก
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/435233
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 การว่างงาน/การเลิกจ้าง
		 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้แรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูก
เลิกจ้างฉับพลันสูงสุด มีการคาดการณ์ว่าจ�ำนวนผู้ว่างงานจะพุ่งสูงถึงกว่า 5 ล้านคน โดยภาคธุรกิจที่จะมีการเลิกจ้าง
หรือพักงานมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและบริการอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานลดลง
ถึง 1.5 ล้านคน และ 9.9 แสนคน ตามล�ำดับ นอกจากนี้ การจ้างงานในธุรกิจบันเทิง ก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งจะได้รับ
ผลกระทบสูงถึงราวร้อยละ 24-28 ทัง้ นี้ ยังมีความเสีย่ งต่อการเลิกจ้างเพิม่ ขึน้ หากสถานการณ์ยดื เยือ้ กว่าทีป่ ระเมินไว้ 211
		 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทยได้รายงานสภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบ
ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนื่องจากแรงงานนอกระบบไม่มีระบบการแจ้งขึ้นทะเบียนตกงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 แรงงานกลุ่มนี้มีเพียงการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จ�ำนวน 3 เดือน จากรัฐบาล แต่หลังจากนั้นยัง
ไม่มีงานและไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือดูแลที่มากเพียงพอ เช่น ในการจัดสรรเงินฟื้นฟูในวงเงิน 4 แสนล้านบาท พบว่า
มีโครงการที่เสนอเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบเพียง 1 โครงการ งบประมาณเพียง 1,300,000 บาท ซึ่งในอนาคต
กลุ่มคนเหล่านี้อาจต้องกลายเป็นคนจนเมือง และส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ แรงงาน
นอกระบบยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารได้ยาก212 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โฮมเนท ประเทศไทย)
ให้ข้อมูลว่ากลุ่มแรงงานนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด 19 ก่อนกลุ่มอื่น ๆ ทั้งปัญหาตกงาน รายได้ลดลง และมี
ความสามารถในการประคองภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวได้ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดคือ ช่างเสริมสวยและหมอนวด ตามมาด้วยกลุ่มรับจ้างทั่วไป หาบเร่แผงลอย ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและท�ำอาชีพ
ขนส่งสาธารณะ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีกฎหมายหรือมาตรการรองรับและคุ้มครองแรงงานในการถูก
เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ลูกจ้างส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มเบื้องต้นเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิงและแรงงาน
ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง เช่น หญิงตั้งครรภ์หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว213และจากรายงานข้อมูลการส�ำรวจความคิดเห็นของ
คนขับรถแท็กซี่ แม่ค้า คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง แรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ช่างภาพอิสระ หมอนวดในร้านนวดแผนไทย พบว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยรายได้ลดลง และหากมีค�ำสั่งปิดกิจการหรือกิจการต้อง
หยุดลง หรือต้องกักตัวอยู่ที่บ้านพักท�ำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รายจ่าย และภาระหนี้สินเป็น
ปัญหาส�ำคัญ มีค่าใช้จ่ายการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 รวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล214
		 นอกเหนือจากมาตรการของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินเลี้ยงชีพเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา
3 เดือน และการปล่อยสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยธนาคารของรัฐให้กับแรงงานและอาชีพอิสระที่อยู่นอกระบบ

211

จาก 5 ล้านคนตกงาน นักศึกษาจบใหม่ 1 ใน 3 ไร้งานท�ำ KKP ประเมินวิกฤตโควิด-19 กับผลกระทบต่อการจ้างงาน,
โดย The Standard, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/kkp-research-analyze-coronavirus-effect-on-employment/
212
จาก 'งบ 4 แสนล้านซุกพวกเราไว้ใต้พรม' อนาคตการจ้างงานยุคโควิด ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสู่การกดขี่แรงงาน,
โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/07/88595
213
จาก วงเสวนาระบุ โควิด-19 กระทบแรงงานหญิงหนัก แนะท�ำสวัสดิการครอบคลุม, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2020/07/88586
214
จาก โควิด-19 : คุยกับ 'คนหาเช้ากินค�่ำ' ส�ำรวจผลกระทบและข้อเสนอ, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2020/03/86851
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ประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเยียวยาแรงงานนอกระบบ เช่น โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยการจ้างงานเร่งด่วน โครงการฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประกอบอาชีพ
อิสระ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานพาร์ทไทม์ การตั้งกองทุนผู้รับงานไปท�ำที่บ้านเพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้าน การลดหย่อนอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และในอนาคตกระทรวงแรงงานตั้งเป้าจะใช้เทคโนโลยี
จัดท�ำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่แม่นย�ำและสามารถสะท้อนสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เป็นฐานข้อมูล
เพือ่ วางแผนช่วยเหลือแรงงานได้ทวั่ ถึงในอนาคต หากเกิดสถานการณ์ลกั ษณะนีอ้ กี ทัง้ ยังมุง่ ยกระดับส่งเสริมพัฒนาฝีมอื
แรงงานนอกระบบให้สูงขึ้น เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่สอดคล้องกับงานในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป215

4.1.3 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
		

การบริหารจัดการการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว

บทที่ 4

		 แนวทางการบริหารจัดการการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) รวมทั้งผู้ติดตาม
ซึง่ เป็นบุตรสามารถยืน่ ขออนุญาตอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวต่อไปโดยไม่ตอ้ งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
และให้ถือเป็นการเข้ามาท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย โดยให้ด�ำเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เมื่อเกิดสถานการณ์
โรคโควิด 19 แรงงานต่างด้าวได้รบั ผลกระทบในเรือ่ งการต่อใบอนุญาตท�ำงาน216 จึงได้มกี ารผ่อนปรนการด�ำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563217 ต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกไปจนถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ
การท�ำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

215

จาก ตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน จบ): แรงงานนอกระบบ, โดย ไทยพับลิก้า, 2563. สืบค้นจาก https://
thaipublica.org/2020/08/discussion-on-labour-market-after-covid-19_7/
216
จาก MWG ชี้รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมจ้างงานต่อเนื่อง-ชดเชยตามกฎหมายแรงงานข้ามชาติ, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/03/86884
217
จาก เรื่อง การผ่อนปรนการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562, โดย ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2563. สืบค้นจาก https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99334892&key_word=&owner
_dep=&meet_date_dd=24&meet_date_mm=03&meet_date_yyyy=2563&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_
dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม218 สามารถขยายระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยและท�ำงานต่อไปได้ตามเงื่อนไข
ที่ประเทศไทยก�ำหนดในแต่ละกลุ่มของแรงงาน219
		 ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่พบในปี 2563 ได้แก่ แรงงานต่างด้าวประสบปัญหาการเลิกจ้าง ไม่มีงานท�ำ
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิต ปัญหาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การไม่รู้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน
เนื่องจากมีอุปสรรคด้านภาษา ในส่วนของแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีสวัสดิการทางสังคมเมื่อถูก
เลิกจ้างจึงไม่ได้รับค่าชดเชยกรณีว่างงาน เช่น กรณีแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมารายหนึ่งอุ้มท้อง 4 เดือน
ได้ขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน เนื่องจากตกงานเพราะสถานประกอบการปิดกิจการจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ท�ำให้ไม่มีงานท�ำ ไม่มีรายได้ และไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงต้องการขอความ
ช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ โดยกระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังทูตแรงงานเมียนมาประจ�ำประเทศไทย
เพื่ อ ส่ ง กลั บ ประเทศต้ น ทางตามขั้ น ตอน 220 หรื อ กรณี ช ายชาวกั ม พู ช าท�ำงานที่ ร ้ า นหมู ก ระทะแห่ ง หนึ่ ง ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาร้านดังกล่าวปิดตัวลงท�ำให้ขาดรายได้ในทันทีและไม่มีรายได้เพียงพอในการด�ำรงชีวิต และ
กรณีชาวเมียนมาท�ำงานอยู่ในโรงงานเฉาก๊วยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ท�ำให้ขาด
รายได้ในทันที221 หรือกรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและแรงงานชาวไทยบางส่วนจ�ำนวน 60 คน รวมตัวเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมกรณีเดือดร้อนจากการที่บริษัทยังคงค้างจ่ายค่าจ้างอยู่เกือบ 3 เดือน โดยศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
และส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภูเก็ตได้รับเรื่องไว้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและท�ำการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนต่อไป222 ซึ่งกรมการจัดหางานได้ให้ข้อมูลว่าแรงงานข้ามชาติในระบบทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยให้การคุ้มครองเหมือนแรงงานไทยทุกประการ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด 19 หรือปัจจัยอื่น223 ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อปี 2563 มีจ�ำนวนลูกจ้างต่างด้าวยื่นค�ำร้องทั้งสิ้น 3,705 คน พนักงานตรวจแรงงานได้เรียกร้องสิทธิประโยชน์

218

แรงงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาท�ำงานตามข้อตกลง MoU
ซึ่งครบวาระการจ้างงาน 4 ปี กลุ่มที่ 2) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือเอกสาร
ประจ�ำตัว และการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
แต่ไม่ได้ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มที่ 3) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ที่เข้ามาท�ำงานตามข้อตกลง MoU ที่การอนุญาตท�ำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 55
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว กลุ่มที่ 4) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานโดยใช้บัตรผ่านแดน
(Border Pass) ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ซึ่งเข้ามาท�ำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึ่งครบวาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้พ�ำนักในเขตพื้นที่
ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด
219
จาก ‘ครม.’ เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวอยู่-ท�ำงานในไทยถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันโควิดระลอก 2, โดย มติชนออนไลน์,
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2294206
220
จาก ประสานทุกทิศช่วยแรงงานเมียนมาท้อง 4 เดือน ตกงานจากโควิดอยากกลับบ้าน, โดย voice online, 2563.
สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/fNfhC6NCh
221
จาก โควิด-19 : แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายกับความยากล�ำบากในการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ, โดย BBC NEWS ไทย,
2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/52407804
222
จาก ลูกจ้างชาวพม่าบุกร้องศูนย์ด�ำรงธรรมไม่ได้รับค่าจ้าง, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://
mgronline.com/south/detail/9630000079833
223
จาก โควิด-19 : แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายกับความยากล�ำบากในการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ, งานเดิม.
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ให้ลูกจ้างรวม 131,231,445.08 บาท โดยมีจ�ำนวนผู้ร้องทุกข์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2562 ซึ่งมีจ�ำนวน 3,630 คน
แต่สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างได้มากขึ้นจากปีก่อนที่มีจ�ำนวน 48,298,436,60 บาท ส�ำหรับสถิติข้อมูล
การร้องเรียนของแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม พบว่า ในปี 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน ส่วนปี 2562
มีจ�ำนวนเพียง 7 ราย224 อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้ให้การช่วยเหลือแรงงาน
ต่างด้าว จ�ำนวน 41,240 ราย เช่น การให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ช่วยเหลือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประสานหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องช่วยเหลือ ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ส่งแรงงานกลับประเทศ จัดหาทีพ่ กั พิงชัว่ คราวให้แก่แรงงานต่างด้าว
เป็นต้น225

บทที่ 4

		 กระทรวงแรงงานมี ม าตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคและเยี ย วยาในกลุ ่ ม แรงงานต่ า งด้ า ว เช่ น
1) การชะลอการอนุมัติน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 2) การผ่อนปรนให้แรงงาน
ต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท�ำงานได้ต่อไปถึง 30 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
อยู่ในราชอาณาจักรและท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/
สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร
ของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท�ำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566226 3) การป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว 4) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ
5) การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 19 6) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตาม
กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 และ 7) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายก�ำหนดเวลายื่นแบบ
อัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น227

4.1.4 แรงงานประมง
		 องค์การแรงงานระหว่างประเทศเผยแพร่รายงานจากการวิจยั ติดตามความคืบหน้าเรือ่ งสภาพการท�ำงาน
ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย โดยระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2560 แรงงานมีสภาพ
การท�ำงานที่ดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาเรื่องแรงงานบังคับ โดยร้อยละ 27 ของแรงงาน 470 คน จากการส�ำรวจในงานประมง
และแปรรูปอาหารทะเลเคยมีประสบการณ์การท�ำงานที่ไม่สมัครใจในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ำรวจ ปัญหาที่พบมาก
ที่สุดเรียงล�ำดับ คือ การใช้ชีวิตในสภาพความเป็นอยู่ที่เสื่อมโทรม (ร้อยละ 13), การท�ำงานในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ที่เสื่อมโทรม (ร้อยละ 9), ถูกจ�ำกัดเสรีภาพในการออกจากงาน (ร้อยละ 5), ท�ำงานให้กับนายจ้างคนอื่นที่ไม่ใช่ตามที่

224

จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.
จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.
226
จาก ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร,
โดย กระทรวงแรงงาน, 2563, สืบค้นจาก https://www.mol.go.th/news/จับกัง1-ผลักดัน-มาตรการผ่อนผันต่างด้าว-3-สัญชาติอยู่และท�ำงานไม่ผิดกฎหมาย-ผ่านมติครม/
227
จาก แรงงานต่างด้าว ได้ด้วย เงินเยียวยา “ว่างงาน”, โดย กรมการจัดหางาน, 2563. สืบค้นจาก https://
smartjob.doe.go.th/INF/Post/detail/71E971A671A771A271A66535
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ตกลงกันไว้ (ร้อยละ 4), การท�ำงานเป็นเวลานานกว่าที่ตกลงกันเพื่อช�ำระหนี้ (ร้อยละ 3), ถูกบังคับให้ท�ำงาน
เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นได้งานหรือเงิน (ร้อยละ 3), การท�ำงานที่ต้องมีความพร้อมเผื่อเรียกใช้ได้ตลอดเวลา 7 วันต่อสัปดาห์
(ร้อยละ 3), การท�ำงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ถูกบังคับให้ท�ำงาน (ร้อยละ 2) และการท�ำงานอย่างไม่เต็มใจ
ให้กับนายจ้างหรือนายหน้าจัดหางาน (ร้อยละ 2) เป็นต้น228 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติได้น�ำเสนอปัญหา
ของแรงงานประมงว่า ในทางปฏิบัติยังคงพบปัญหาการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยนายจ้างบางรายก�ำหนดให้
การเบิกเงินล่วงหน้าคือการกู้ยืมเงินและคิดดอกเบี้ยแก่แรงงานจนน�ำไปสู่ปัญหาแรงงานขัดหนี้ ส่วนการจ่ายเงินผ่าน
ระบบบัญชีธนาคาร ในทางปฏิบัติยังมีข้อร้องเรียนถึงเรื่องการไม่จ่ายค่าจ้างหรือการยึดบัตรเอทีเอ็มของแรงงาน ปัจจุบัน
ยังไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยพนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 229
นอกจากนี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้น�ำเสนอปัญหาแรงงานประมงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การแก้ไขกฎหมายให้แรงงานประมงทุกประเภทสามารถเพิ่มนายจ้างแทนการเปลี่ยนนายจ้างได้
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแรงงานไทยเพื่อท�ำงานในเรือประมงจ�ำนวน 50,000 คน และการจัดอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับการท�ำงานบนเรือประมงในแต่ละประเภทเครือ่ งมือ เป็นต้น230 ซึง่ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้ด�ำเนินการ
ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎ ระเบียบดังกล่าว โดยน�ำข้อมูล ข้อคิดเห็นจากสมาคมการประมง
แห่งประเทศไทย ลูกจ้าง ภาคประชาสังคม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำมาพิจารณาประกอบการแก้ไขกฎระเบียบด้วย231
			 ในส่วนของการด�ำเนินการของรัฐ ได้มีการออกประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ
คนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงานของรัฐมีการจัดท�ำทะเบียนประวัติให้กับ
แรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานในเรือประมงและออกหนังสือคนประจ�ำเรือให้ โดยแรงงานจะได้รับการตรวจสุขภาพและท�ำ
ประกันสุขภาพของคนต่างด้าว มีการจัดท�ำสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว และจัดเก็บอัตลักษณ์
ผ่านระบบสแกนม่านตา (Iris scan) ของคนต่างด้าว ตลอดจนด�ำเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว การจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานประมงจะช่วยให้
แรงงานได้รับความคุ้มครองในหลายด้าน เช่น การก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร
การให้เจ้าหน้าทีก่ รมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง และการก�ำหนดให้คนต่างด้าว
ต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพมีอายุคมุ้ ครองอย่างน้อยหนึง่ ปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เป็นต้น232 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้จดั ท�ำร่างกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... โดยมีสาระส�ำคัญ
คือ การเพิ่มเกี่ยวกับการให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรืออาจให้ทายาทซึ่งอายุไม่ต�่ำกว่า 16 ปี ที่ได้รับหนังสือรับรอง
ให้ฝึกงานจากกรมเจ้าท่าฝึกงานด้านการประมงในการท�ำประมง ล�ำละไม่เกิน 1 คน เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
เรือประมงทีอ่ อกไปท�ำการประมงนอกน่านนำ�้ ไทยเกิน 1 ปี โดยก�ำหนดให้นายจ้างน�ำลูกจ้างซึง่ เป็นคนประจ�ำเรือกลับเข้ามา
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จาก ILO ชี้ แรงงานประมงยังมีบังคับท�ำงาน ขอให้หนุนแรงงานผลักดันสิทธิได้เอง, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2020/03/86724
229
จาก ความเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ว่าด้วยร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ประมง พ.ศ. ..., โดย เครือข่ายองค์ด้านประชากรข้ามชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://mwgthailand.org/th/press/1603688050
230
จาก สมาคมประมงพบ จับกัง 1 ถกแก้ปมแรงงานในเรือ จี้ มท.ออกบัตรปชช.เลข 0, โดย มติชนออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2324331
231
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.
232
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 31 มีนาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.
thaigov.go.th/news/contents/details/28179
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ในราชอาณาจักรเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการท�ำงานของลูกจ้างปีละ 1 ครั้ง
และก่อนน�ำเรือท�ำการประมงในรอบถัดไปนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่น้อยกว่า
14 วันและไม่นับเวลาเดินทางเป็นเวลาพักผ่อน เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดโดยโอน
ให้แก่บุคคลในครอบครัว เป็นต้น233
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บทที่ 4

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของแรงงานในระบบ มีความคืบหน้าในการแก้ไข
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 มีการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ส�ำหรับแรงงานนอกระบบ มีความ
พยายามในการคุม้ ครองแรงงานกลุม่ นีอ้ ย่างเป็นระบบมากขึน้ ผ่านการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 ทีร่ วมถึงการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุม้ ครองให้ทวั่ ถึง มีการจัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... และการขยายอายุให้แรงงานอิสระ
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ของกฎหมายประกันสังคมได้ ส่วนแรงงานประมงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้มีการออกประกาศ
เพื่อให้มีการจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานบนเรือประมง ซึ่งจะท�ำให้แรงงานได้รับ
ความคุ้มครองในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามก�ำหนดผ่านบัญชีธนาคาร การได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง และการได้รับการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ
ปัญหาหรืออุปสรรค การเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในระดับประเทศและของโลกเป็นอย่างมาก ท�ำให้การประกอบธุรกิจในหลายภาคส่วนชะลอตัว ผู้ประกอบการบางราย
ถึงกับต้องหยุดกิจการ ส่งผลให้แรงงานจ�ำนวนมากถูกเลิกจ้างหรือถูกพักงานชัว่ คราว ขาดรายได้ในการด�ำรงชีวติ รัฐบาล
ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้อย่างค่อนข้างทันท่วงที
ทั้งการช่วยเหลือแรงงานโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนแก่แรงงานนอกระบบ
ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
และการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้ยงั คงประคองกิจการต่อไปได้ อันจะช่วยลดผลกระทบต่อแรงงาน ผ่านมาตรการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และมาตรการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจภายใต้พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อสร้างงานให้กับผู้ที่ไม่มีงานท�ำ234 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐ
จะพยายามเยียวยาและมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือแรงงานในระบบ แต่ส่วนหนึ่งเป็นการจ้างงานในระยะสั้น
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จาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องก�ำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ...., โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2563. สืบค้นจาก https://www.labour.go.th/
attachments/article/55244/001.pdf
234
รายละเอียดโปรดดูในส่วนของภาพรวมของสถานการณ์.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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และอาจจะไม่สามารถที่จะครอบคลุมผู้ที่ไม่มีงานท�ำได้อย่างทั่วถึง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่คงอยู่เป็น
ระยะเวลานานและมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดในวงกว้างอีกครั้งในช่วงปลายปี 2563 จะยังส่งผลกระทบต่อแรงงาน
ต่อเนื่องไปในปี 2564 และอาจท�ำให้มีปัญหาการตกงานเพิ่มขึ้น แรงงานในระบบเป็นกลุ่มที่อาจจะกลายเป็นแรงงาน
นอกระบบ และส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของแรงงาน นอกจากนี้ ยั ง พบสถานการณ์ ที่ ลู ก จ้ า งถู ก เลิ ก จ้ า ง
โดยไม่เป็นธรรม โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ไม่มีการแจ้งเลิกจ้างล่วงหน้า เป็นต้น แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการด�ำเนินการช่วยเหลือและแนะน�ำแนวทางในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแก่แรงงาน
ทัง้ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ทัง้ นี้ ยังคงพบปัญหาของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
เช่นเดียวกับลูกจ้างทั้งที่ท�ำงานเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ จากความก้าวหน้าการด�ำเนินการและข้อห่วงกังวลด้านสิทธิแรงงานข้างต้น กสม. มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่อประเด็นสิทธิด้านแรงงาน ดังต่อไปนี้
1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�ำเนินการก�ำหนดมาตรการ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การว่างงานในระยะยาว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ว่างงานเข้าถึงช่องทางการหางานอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนกลไกการจ้างงานให้มากขึ้น เช่น การจัดกระบวนการพบปะระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เป็นต้น
2. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานถึงสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายแรงงานและช่องทางในการร้องเรียน รวมถึงด�ำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิแรงงาน
รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับนายจ้างในการประกอบธุรกิจโดยคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
3. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรเร่งพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความชัดเจนทั้งในเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้าง
เหมาค่าแรง ขอบเขตและมูลเหตุจ�ำเป็นในการจ้างเหมาค่าแรง และหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 144/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ได้สัดส่วน
กับความเสียหายจากการทีล่ กู จ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามสิทธิทพี่ งึ มีพงึ ได้ตามกฎหมาย
4. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรเร่งประชาสัมพันธ์และด�ำเนินการให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมให้มากขึ้น และเร่งจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....
โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และขยายการด�ำเนินการตรวจแรงงานให้ครอบคลุมแรงงาน
นอกระบบให้มากยิ่งขึ้น
5. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรเพิ่มกระบวนการส�ำรวจจ�ำนวนแรงงานนอกระบบที่ยังไม่มีงานท�ำ
อย่างเป็นระบบ และเร่งรัดการจัดท�ำฐานข้อมูลเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาว ตามทีก่ ระทรวง
แรงงานตั้งเป้าว่าจะใช้เทคโนโลยีจัดท�ำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นการวางแผนช่วยเหลือ
แรงงานได้ทั่วถึงในอนาคต
6. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรส�ำรวจปัญหาและแก้ไขปัญหาให้แรงงานต่างด้าวทีอ่ าจเข้าไม่ถงึ การคุม้ ครอง
ตามกฎหมายแรงงาน และด�ำเนินการให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการร้องเรียนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย
7. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรจัดกระบวนการหารือเพื่อน�ำข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นของ
ภาคประชาสังคมที่ท�ำงานเกี่ยวกับแรงงานประมงโดยตรงไปพิจารณาประกอบการจัดท�ำกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ
รวมถึงแก้ไขปัญหาให้แก่แรงงานประมง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4.2

สิทธิด้านสุขภาพ
ภาพรวม

กติกา ICESCR ข้อ 12 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่
เป็นไปได้ โดยรัฐภาคีของกติกาฯ ต้องด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธินี้เป็นจริงรวมถึงการป้องกัน รักษาและควบคุมโรค
และการปรับปรุงสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
สิทธินไี้ ม่ได้จ�ำกัดเพียงการให้บริการสาธารณสุขทีเ่ หมาะสมตามสมควรเท่านัน้ แต่รวมถึงการดูแลปัจจัยพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขภาพอนามัยด้วย เช่น การมีสุขอนามัยในที่ท�ำงานและสภาพสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
ด้านสาธารณสุข สุขอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สาธารณสุข235

บทที่ 4

สิทธิดา้ นสุขภาพได้รบั การรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 47 บัญญัติ
ให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยบุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และมาตรา 55 บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงในการเสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICESCR ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 คณะกรรมการ
ประจ�ำกติกาฯ ได้มขี อ้ สังเกตต่อรายงานของประเทศไทยในเรือ่ งสิทธิดา้ นสุขภาพว่า รัฐภาคีควรขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพของบุคคลหรือกลุม่ คนทีด่ อ้ ยโอกาส ควรใช้มาตรการเชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตัง้ ครรภ์
ของวัยรุน่ การให้ความรูแ้ ละบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และควรบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน236
ในปี 2563 มีสถานการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพ ตลอดจนการประเมินสถานการณ์และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

4.2.1 การเข้าถึงบริการสุขภาพ
		 รัฐมีความคืบหน้าในการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและ
โดยสะดวกในหลายประการด้วยกัน ดังนี้
การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ พ.ศ. 2562 มี
เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน มีการด�ำเนินการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเตรียมการก่อนมีพระราชบัญญัติดังกล่าว จนถึงปี 2563 มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ที่ลงทะเบียนรวมทั้งหมด (สะสม) จ�ำนวน 1,991 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 30.63 ของเป้าหมาย 6,500 ทีม
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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
236
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
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยบริการปฐมภูมแิ ละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิ ลี่ งทะเบียน ปี 2562 จ�ำนวน 1,179 หน่วย ปี 2563
จ�ำนวน 812 หน่วย และมีแพทย์ประจ�ำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวจ�ำนวน 1,991 คน เพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล
ในระดับพื้นที่ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุม
ทัง้ การส่งเสริมคุณภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ237
มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมส�ำหรับแพทย์ปฏิบตั งิ านในคลินกิ หมอครอบครัว การพัฒนาระบบข้อมูลตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยจัดท�ำแอปพลิเคชันชื่อ “คุยกับหมอ” เป็นการจับคู่ชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
กับประชาชนเพือ่ ให้ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมหมอครอบครัวและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจ�ำตัว และการจัดท�ำ
ร่างประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมเิ รือ่ ง ก�ำหนดผูซ้ งึ่ ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมเิ พือ่ เป็นผูส้ นับสนุน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึง่ ก�ำหนด
ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ
เป็นผูส้ นับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 รวมทัง้ ได้จดั ท�ำร่างแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2563-2572
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์เป็นระบบสุขภาพปฐมภูมทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพโดยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายเพือ่ ให้ประชาชนสุขภาพดี238
การพัฒนาสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและสะดวกยิ่งขึ้น239 โดยมีการด�ำเนินการคือ 1) ท�ำให้ผู้มีสิทธิสามารถ
เข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากเดิมประชาชน 1 คนจะผูกติดหน่วยบริการ
1 แห่ง 2) ยกเลิกการใช้ใบส่งตัวน�ำร่องในเขตสุขภาพที่ 9 ส�ำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่เกินศักยภาพของคลินิกเพื่อไปรักษา
ต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมเพื่อลดความยุ่งยาก เป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 3) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถ
เข้ารับการรักษาได้ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือสะดวก และ 4) ท�ำให้ผู้ป่วยที่ย้ายหน่วยบริการสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที
โดยไม่ตอ้ งรอเวลาย้ายสิทธิ 15 วัน240 อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีการประชาสัมพันธ์และท�ำความเข้าใจกับประชาชนให้รบั รู้
ถึงการเข้าถึงบริการดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องจากยังมีผู้ป่วยที่เข้าใจผิดว่าสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้
รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทั้งที่ความเป็นจริงคือสามารถเข้ารับบริการทุกที่เฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิเท่านั้น241
		 การลดความแออัดในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้โรงพยาบาลก้าวสู่
สมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) เพื่อช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย โดยได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย
พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกมิติเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
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จาก ประกาศส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, โดย ส�ำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ.
238
จาก ระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ ช่ ว ยไทยควบคุ ม โควิ ด 19, โดย ส�ำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข , 2563.
สืบค้นจาก https://gnews.apps.go.th/news?news=61030 https://gnews.apps.go.th/news?news=61030
239
จาก อนุทิน ลุยยกระดับ สปสช. คนไทยต้องใช้สิทธิ์บัตรทองได้ทุกโรงพยาบาล, โดย THE STANDARD, 2563.
สืบค้นจาก https://thestandard.co/anutin-thai-people-must-use-the-gold-card-at-every-hospital/
240
จาก สปสช.เคลียร์ชัด! บัตรทองรักษาได้ทุกที่เฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่กทม.เท่านั้น เริ่ม 1 พ.ย. 63,
โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/10/20363 เป็นต้น
241
จาก ประธานชมรมแพทย์ชนบท ชี้คลายล็อกบัตรทองรักษาได้ทุกที่...ไม่จริง! เป็นเรื่องเข้าใจผิด, โดย Hfocus
เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/10/20359
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ในลักษณะโครงการน�ำร่องที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ242 และจากปีที่ผ่านมาที่ได้มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน
เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2563
มีโรงพยาบาลเข้าร่วม 130 แห่ง มากกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 50 แห่ง ร้านยาเข้าร่วมโครงการ 1,033 แห่ง มากกว่า
เป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 500 แห่ง ผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่ร้านยามีจ�ำนวน 19,625 คน จ�ำนวน 29,986 ครั้ง แต่โครงการนี้
ยังมีความท้าทายในเรื่องความครอบคลุมต�่ำและการกระจายไม่ทั่วถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง และระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ
และเป็นภาระต่อร้านยา จึงมีข้อเสนอให้มีการขยายการด�ำเนินการของโรงพยาบาลร่วมกับบริการการแพทย์ทางไกล
หรื อ โทรเวช (telemedicine) และพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ ส ามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งโรงพยาบาล
ร้านยา และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้243ส�ำหรับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ได้มกี ารเพิม่ ช่องทางรับยาของผูป้ ว่ ยผ่านทางไปรษณีย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน - 22 กรกฎาคม 2563 มีโรงพยาบาล 202 แห่ง
จัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์แล้ว 121,119 ครั้ง ทั้งนี้ 3 อันดับแรกของผู้ป่วยที่ขอให้จัดส่งยาทางไปรษณีย์
ได้แก่ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 30,097 ครั้ง ผู้ป่วยเบาหวาน 19,879 ครั้ง และผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3,996 ครั้ง244

บทที่ 4

		 ในปี 2563 มีปัญหาการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการระบบบัตรทองในกรุงเทพมหานครที่มีการทุจริต
เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งหมด 192 แห่ง245 ท�ำให้ต้องสิ้นสุดสภาพการเป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองที่หน่วยบริการเหล่านั้นไม่สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยเดิมได้
โดยคาดการณ์มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวประมาณ 3-4 แสนคน246 อย่างไรก็ดี สปสช. ได้มี
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของประชาชนด้วยการปรับปรุงสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็น
สิทธิหลักประกันสุขภาพที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน (สิทธิว่าง) ซึ่งสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองได้
ทุกแห่ง และได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อท�ำความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ข้อมูล รับฟังปัญหา และติดต่อประสานงานในกรณีที่จ�ำเป็น247

242

จาก ‘อนุทนิ ’ เปิด ‘สมาร์ท ฮอสปิทลั ’ รพ.สมุทรปราการ ลดการรอคอย-แออัดในสถานพยาบาล, โดย มติชนออนไลน์,
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1970385
243
จาก สปสช.เผยโครงการรับยาใกล้บ้านทะลุเป้า ลดความแออัดใน รพ. 10-20%, โดย ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/news/2865
244
จาก 'กองทุนบัตรทอง' คัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 4 แสนราย รักษาเกือบ 2.6 หมื่นคน, โดย ประชาไท,
2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/08/88888
245
จาก สปสช.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการระบบบัตรทอง, โดย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjg5Mg==
246
จาก สปสช.แจงมาตรการดู แ ลประชาชน กรณี ย กเลิ ก สั ญ ญาคลิ นิ ก เอกชนเพิ่ ม 108 แห่ ง , โดย ส�ำนั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.thFrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjg4OA==
247
จาก สปสช.จัดทีมลงชุมชนชี้แจงกรณียกเลิกสัญญาคลินิก ย�้ำไปรักษาได้ทุกที่ ตอนนี้ไปรับบริการแล้วกว่า 3 พันราย,
โดย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformation Detail.
aspx?newsid=Mjg4OQ==
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การเข้ า ถึ ง การป้ อ งกั น โรค มี ก ารด�ำเนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง วั ค ซี น อย่ า งทั่ ว ถึ ง
มี ก ารจั ด ท�ำร่ า งนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงด้ า นวั ค ซี น แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2563-2565 ที่ ส ่ ง เสริ ม
ให้ ค นไทยและผู ้ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยได้ รั บ
วั ค ซี นอย่ า งครอบคลุ ม เหมาะสม และเป็ น ธรรม
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
เพื่ อ ทดแทนการน�ำเข้ า และการส่ ง ออกในระยะ
ต่อไป โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบร่างนโยบายข้างต้นและงบประมาณ
ในการด�ำเนินการ248 นอกจากนี้ สปสช. ได้บรรจุวคั ซีน
ไข้ ห วั ด ใหญ่ ต ามฤดู ก าลเป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ น
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (บั ต รทอง)
เพือ่ ดูแลประชาชน 7 กลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ 1) หญิงตัง้ ครรภ์
2) เด็ ก อายุ 6 เดื อ น - 2 ปี 3) ผู ้ มี โรคเรื้ อ รั ง
7 กลุ่มโรค เช่น โรคหืด หัวใจ ไตวาย เบาหวานและ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบ�ำบัด 4) ผู้มีอายุมากกว่า
65 ปี 5) คนพิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6) ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(รวมผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี อ าการ) และ 7) ผู ้ ป ่ ว ย
โรคอ้วน เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตให้กับ
ประชาชน249นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันสังคม
ได้ มี ม ติ ใ ห้ ด�ำเนิ น การฉี ด วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ช นิ ด
4 สายพันธุ์ ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2563250
		 ในส่วนของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ�ำปี 2563 งบกลาง รายการเงิ น ส�ำรองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ�ำเป็ น
วงเงิน 1,000,000,000 บาท ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อด�ำเนินการที่ส�ำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การน�ำวัคซีนต้นแบบ
ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง จากต่ า งประเทศมาทดสอบในประเทศไทย และขอรั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่ อ การผลิ ต
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จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.
go.th/news/contents/details/26866
249
จาก สปสช.ชวนชาว กทม. 7 กลุ่มเสี่ยงจองสิทธิ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ผ่านไลน์@ucbkk เริ่ม 1 พ.ค.นี้,
โดย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.
aspx?newsid=Mjc1Mg==
250
จาก สปส.ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปี ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี! เริ่ม 15 ต.ค.นี้, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ,
2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/10/20221
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2) พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน�้ำ251และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรียังได้มี
มติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำหรับประเทศไทยพร้อมงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อจัดหาวัคซีนร้อยละ 20 ของประชากรหรือ 13 ล้านคน จ�ำนวน 26 ล้านโดสอีกด้วย252
		 นอกจากการด�ำเนินการในด้านวัคซีนแล้ว รัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 หลายประการ เช่น มาตรการกักตัวอยู่บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย
เป็นต้น มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบในทางบวกต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อบางโรคลดลง ในไตรมาสสองของปี 2563
พบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามากถึงร้อยละ 66.4 เป็นการลดลง
ในทุกโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 92.2 ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ลดลงร้อยละ 91.5 ผู้ป่วย
โรคหัดลดลงร้อยละ 91.16 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 44.4 และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 43.3253
นอกจากนี้ ได้มีนโยบายเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนมีบุตรให้ประชาชนทุกสิทธิ โดยเพิ่มการตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL) ให้กับผู้ที่วางแผนมีบุตร หรือตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลพินิจของแพทย์เนื่องจาก
ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น254

บทที่ 4

4.2.2 การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเฉพาะ
1) กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ ในปี 2563 มีการด�ำเนินการให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น
โดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีผู้ต้องขังลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพร้อยละ 93.03255 เกินกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 85 ทั้งนี้ เป็นผลจากการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีที่ผ่านมา
ในส่ ว นของคุ ณ ภาพของการบริ ก ารตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ของหน่ ว ยปฐมภู มิ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ในสถานพยาบาลเรือนจ�ำ ซึ่งด�ำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า ผ่านเกณฑ์แบบไม่มีเงื่อนไขจ�ำนวน 106 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 75 เพิ่มจากปี 2562 ที่ผ่านเกณฑ์เพียง 36 แห่ง ในส่วนของการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ
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จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 25 สิงหาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34533
252
จาก หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่
14/2563.
253
จาก รายงานภาวะสังคมไตรมาสที่ 2/2563, โดย ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=socialoutlook_report
254
จาก เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายหนุนครอบครัวมีลูก พร้อมดันการรักษามีบุตรยากเป็นสิทธิพื้นฐาน, โดย Hfocus
เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/08/19921
255
จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุดที่ ยธ 0710.3/33167 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การป้องกันโรคเชิงรุกในเรือนจ�ำจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น พบว่า ในปี 2563 มีหน่วยงานที่ด�ำเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากทั่วประเทศ จ�ำนวน 66 โครงการรวมเป็นเงิน 1,761,973 ล้านบาท256
2) กลุม่ แรงงานต่างด้าวและผูต้ ดิ ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้พฒ
ั นาการจัดบริการเพือ่ ให้ประชากรกลุม่ นี้
เข้าถึงข้อมูลและการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึงมากขึ้น เช่น การจ้างหรือจัดหาจิตอาสาเพื่อเป็นล่ามแปลในโรงพยาบาล
การจัดท�ำคู่มือดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 3 ภาษา การจัดท�ำแผนพัฒนาระบบบริการในการส่งต่อแรงงานข้ามชาติ
และในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้จดั ระบบเฝ้าระวังโรคและค้นหาผูป้ ว่ ย/กลุม่ เสีย่ งทีเ่ ข้าไม่ถงึ สถานพยาบาล เป็นต้น
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พบปัญหาอุปสรรค ทั้งการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายของกลุ่มอาสาสมัครที่ได้พัฒนา
ศักยภาพไว้ การด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นเชิงรับที่เน้นการรักษาพยาบาลเป็นหลัก กลุ่มแรงงานต่างด้าวมีหลากหลาย
ภาษาแต่สื่อกลางในการสื่อสารด้านสุขภาพมีจ�ำกัด อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น
ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแรงงานต่างด้าวที่มีจิตอาสาและอยู่ใน
พื้นที่ประจ�ำขึ้นมาเป็นอาสาสมัครต่างด้าว (อสต.) หรือแกนน�ำสุขภาพในพื้นที่ และได้ท�ำงานเชิงรุกร่วมกับเจ้าหน้าที่
แต่งบประมาณที่มีจ�ำกัด ท�ำให้ท�ำได้ในบางพื้นที่เท่านั้น นอกจากนี้ เห็นว่าควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
การจัดท�ำข่าวสารแรงงานตามบริบทของพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น257
		 3) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในกลุ่มนี้ 3 ประการ คือ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิต และลดการรังเกียจตีตราและ
เลือกปฏิบัติ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2573 ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการวินิจฉัย และน�ำผลการตรวจไป
สู่การป้องกันและรักษาต่อไป แต่ปัจจุบันยังมีอุปสรรคท�ำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังไม่ได้รับการวินิจฉัยเพราะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการมีความยุ่งยาก ต้องไปตรวจที่สถานบริการสุขภาพ ใช้เวลานาน และต้องแสดงตัวตน ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัด
ในการเข้าถึงบริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด�ำเนินโครงการศึกษาการเข้าถึงบริการและความ
เป็นไปได้ในการตรวจการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยตนเองผ่านร้านขายยาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครเพือ่ หารูปแบบการด�ำเนินงาน
การเข้าถึงชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง258 นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้มีการก�ำหนด 5 มาตรการในการขจัด
ปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติภายในปี พ.ศ. 2573 คือ 1) ขับเคลื่อนและขยายผลการอบรมการลดการตีตราและ
เลือกปฏิบัติในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2) พัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้การลด
การตี ต ราและเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นกลุ ่ ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข โดยใช้ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ e-learning
3) จัดท�ำเว็บแอปพลิเคชัน “ปกป้อง” ซึง่ เป็นระบบรับเรือ่ งและคุม้ ครองการละเมิดสิทธิดา้ นเอดส์รว่ มกับกระทรวงยุตธิ รรม
และภาคประชาสังคม 4) แก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับเอชไอวีในสถานทีท่ �ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม

256

จาก สปสช.ร่ ว มกั บ กรมราชทั ณ ฑ์ กระทรวงสาธารณสุ ข และส�ำนั ก งานกาชาดสากล (ICRC) จั ด ประชุ ม
สรุปผลการสร้างหลักประกันสุขภาพส�ำหรับผูต้ อ้ งขังปี 2563 [อ้างอิงจากสถานะเฟซบุก๊ ], โดย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
2563, สืบค้นจาก https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/posts/3269261809807019
257
จาก หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
258
จาก เปิดโครงการตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองผ่านร้านขายยา กทม., โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/08/19963
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และ 5) ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ท�ำงาน “องค์กรดูแล
ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท�ำงาน259

บทที่ 4

		 ในส่วนของการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ได้มีผู้ร้องเรียนต่อ กสม. เรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าท�ำงานของบริษัทเอกชนบางแห่ง ในการตรวจสอบ กสม. พิจารณาเห็นว่า การส่งตัว
พนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเลิกจ้าง
พนักงานผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานเนือ่ งจากความแตกต่างในเรือ่ งสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับโดยเจ้าของข้อมูลมิได้ให้ความยินยอมและเกิดความรั่วไหล
ของข้อมูลผลการตรวจสุขภาพเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน เช่น กระทรวงแรงงานควรมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดท�ำนโยบายป้องกันและบริหาร
จัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขควรบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ในการควบคุม
ให้สถานพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้เข้ารับการตรวจหรือผู้ป่วย รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจเพื่อให้มีการตรากฎหมาย
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลขึ้นใช้บังคับ เป็นต้น260
		 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าวของ กสม. และ
หน่วยงานได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้แต่งตั้งคณะท�ำงานยกร่างพระราชบัญญัติ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดท�ำหนังสือถึงส�ำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง แนวทางการป้องกันและ
บริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทราบเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 เพื่ อ มิ ใ ห้ น ายจ้ า งเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องลู ก จ้ า ง
โดยไม่ได้รบั การยินยอมจากลูกจ้าง รวมถึงยกร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรือ่ งการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์
ในสถานประกอบกิจการ และพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีการคุ้มครองสิทธิและ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่ชัดเจนขึ้น ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยให้กับผู้ประกอบการและผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลประเภทคลินิก และ
จัดท�ำแนวทางการบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีส�ำหรับสถานบริการสุขภาพเพือ่ ป้องกันการละเมิดสิทธิ
ผู้ป่วยให้กับบุคลากร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน261

259

จาก 5 มาตรการที่กรมควบคุมโรค ขจัดปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2573, (อ้างอิงจากสถานะ
ทางเฟซบุ๊ก), โดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2563, 30 พฤศจิกายน. สืบค้นจาก https://web.
facebook.com/aidsstis/photos/a.291723890918095 /3653178131439304/?type=3&theater
260
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 128/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
261
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 พฤศจิกายน 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.
thaigov.go.th/news/contents/details/36980
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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4.2.3 ปัญหาสุขภาพจิต
		 อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา
มีความน่ากังวล จากภาพรวมอัตราการฆ่าตัวตายของทั้งประเทศในปี 2562 อยู่ที่ 6.64 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมี
คนไทยเสียชีวติ จากการฆ่าตัวตาย 4,419 รายต่อปี ส�ำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2563 นี้ มีคนไทยเสียชีวติ จากการฆ่าตัวตาย
ประมาณ 2,551 คน คิดเป็น 3.89 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 (จ�ำนวน 2,092 คน) โดยปัญหาด้านสัมพันธภาพยังคงเป็นปัจจัยล�ำดับแรก ตามมาด้วยปัญหาอาการป่วยทาง
กายและจิต เศรษฐกิจ และสุรา ตามล�ำดับ นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตกังวลต่อการถ่ายทอดการฆ่าตัวตายต่าง ๆ ในสื่อ
สังคมออนไลน์ แม้ว่าในปัจจุบันสื่อดังกล่าว เช่น เฟซบุ๊ก จะมีกลไกป้องกันการถ่ายทอดภาพและวิดีโอการท�ำร้ายตัวเอง
หรือการฆ่าตัวตายออนไลน์มากขึ้นแล้ว แต่ยังคงพบข้อความส่งสัญญาณที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอยู่ ในบางครั้ง
ไม่สามารถหาข้อมูลและช่องทางติดต่อกลับไปยังบุคคลนั้นได้262 และยังคงพบการฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดทางสื่อ
ออนไลน์263 ซึ่งกรมสุขภาพจิตและกองปราบปราม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เตรียมศึกษาสัญญาณการฆ่าตัวตายบนสื่อ
สังคมออนไลน์และวางแผนจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือคนที่ส่งสัญญาณการฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์
โดยคาดว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ก่อนสิ้นปี 2563264 ในส่วนของการขอรับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 มีความ
ต้องการขอรับบริการจากประชาชนปีละ 800,000 ราย แต่สามารถประเมินช่วยเหลือเบื้องต้นได้จริงเพียง 70,000 ราย
ส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการให้กบั ผูท้ ตี่ ดิ ต่อขอรับบริการได้ครบทุกราย กรมสุขภาพจิตจึงได้รว่ มมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ในการพัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อการให้ความรู้และค�ำปรึกษาด้านสุขภาพจิตส�ำหรับประชาชน โดยเป็นการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการระบุกลุ่มเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์จากเสียงพูด
ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งปัญหาซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตาย ให้สามารถเข้าถึงบริการสายด่วน
สุขภาพจิต 1323 ได้ทันท่วงที265 นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตได้เพิ่มช่องทางในการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต
ทางแอปพลิเคชันไลน์ “Khuikun”เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายอีกด้วย266

262

จาก สธ.เปิดสถิติฆ่าตัวตายเพิ่ม 22% จ่อตั้งทีมป้องกันเชิงรุกบนโซเชียล, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/296311
263
จาก ระทึก! สาวล�ำปางน้อยใจแฟนไลฟ์สดกรอกยานอนหลับหวังฆ่าตัวตายกลางดึก, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9630000079897
264
จาก 'กรมสุขภาพจิต-กองปราบปราม' พัฒนาทีมป้องกันการฆ่าตัวตายบนโลกโซเชียล, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897223
265
จาก เรื่อง : กรมสุขภาพจิต ลงนามร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาระบบออนไลน์ในการให้ความรู้และค�ำปรึกษา
ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ยุค 4.0 ผ่านระบบแช็ตบอต (Chatbot) และเทคโนโลยีเอไอ (AI) ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที,
โดย กรมสุขภาพจิต, 2563. สืบค้นจาก https://www.dmh.go.th/covid19/news2/view.asp?id=22
266
จาก บทความด้ า นสุ ข ภาพจิ ต แอปพลิ เ คชั น คุ ย กั น (KhuiKun), โดย กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2563. สื บ ค้ น จาก
https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2291
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4.2.4 ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
		 ในปี 2563 ประเทศไทยยังคงมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า บริเวณส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สามารถวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในบางพื้นที่ได้สูงถึง 190 (ค่ามาตรฐานคือไม่เกิน 100)
ขณะที่บริเวณโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วัดค่า AQI ได้ 173267เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าฝุ่น PM 2.5
ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ตดิ อันดับ 5 เมืองทีม่ มี ลพิษมากทีส่ ดุ ในโลก โดยค่า AQI คือ 188 และในภาคเหนือค่า PM 2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
มีค่าระหว่าง 51-102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร268 เฉพาะวันที่ 16 มีนาคม 2563 ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลนาปู่ป้อม อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดได้สูงถึง 563 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร269
โดยส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้รายงานสถิตผิ ปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ฝนุ่ ละอองของโรงพยาบาล
ในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562-9 มกราคม 2563 มีจ�ำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการจ�ำนวน 38,803 ราย270 และ
กรมควบคุมมลพิษได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควันในปี 2563 จ�ำนวน 373 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ทีม่ จี �ำนวน 235 เรือ่ ง โดยพบว่าประเภทกิจการทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาฝุน่ ละออง/เขม่าควันมากทีส่ ดุ คือ โรงงานอุตสาหกรรม271

บทที่ 4

		 รัฐบาลได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตและมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ272 โดยกรุงเทพมหานครได้ออก 8 มาตรการเพื่อขอความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ
ในการควบคุมปริมาณฝุ่น PM 2.5 เช่น การตั้งจุดตรวจรถควันด�ำ การประสานผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
รถไฟฟ้าและอาคารขนาดใหญ่หยุดการก่อสร้างหรือหยุดกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดฝุ่นและควัน การสั่งการโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครให้หยุดการเรียนการสอน เป็นต้น273 ในส่วนของภาคเหนือ มีการด�ำเนินมาตรการการดูแลสุขภาพ
ประชาชน เช่น การจัดพืน้ ทีป่ ลอดฝุน่ (safety zone) และการส่งหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีอ่ อกให้บริการประชาชน เป็นต้น274
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จาก เที่ยงนี้ฝุ่น กทม.หนักหน่วง ติดอันดับ 9 เมืองอากาศแย่ของโลก, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1938354
268
จาก วิกฤตฝุ่น PM 2.5 ระอุต่อ! เชียงใหม่ติดอันดับ 5 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก, โดย The Standard, 2563.
สืบค้นจาก https://thestandard.co/pm25-170263-2/
269
จาก PM 2.5 ภาคเหนือวิกฤตต่อเนื่อง หลายพื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ ‘เสี่ยงอันตราย’, โดย The Standard, 2563.
สืบค้นจาก https://thestandard.co/northern-pm2-5-16032020/
270
จาก ปลัด กทม.เผยพบผู้ป่วยจากผลกระทบฝุ่น PM 2.5 แล้วเกือบ 4 หมื่นราย, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000003597
271
จาก หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0303/8992 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563
272
จาก มติ ครม. การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต,
โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก http://dmsic.moph.go.th/index/detail /7989.
273
จาก วิฤกตฝุ่น! กทม.สั่งปิด 437 ร.ร.ในสังกัด 26-28 ก.พ.นี้, โดย มติชนออนไลน์, สืบค้นจาก https://www.
matichon.co.th/news-monitor/news_2004203
274
จาก นายกฯ สั่งหลายหน่วยงานบูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/289828
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 ในส่วนของการดูแลสุขภาพของประชาชน กรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
อากาศพร้อมแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ “www.air4thai.com”
และแอปพลิ เ คชั น “AIR4THAI” เพื่ อ สื่ อ สารประชาสัม พัน ธ์ใ ห้แก่กลุ่ม เป้าหมาย275 กระทรวงสาธารณสุข ได้ มี
การตัง้ คลินกิ มลพิษในปี 2562 เพือ่ ดูแลผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากฝุน่ PM 2.5 และได้จดั ตัง้ คลินกิ มลพิษออนไลน์ในปี 2563
ที่ประชาชนสามารถประเมินอาการของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทราบผลเบื้องต้น
ได้ในทันที พร้อมกับรับค�ำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น
PM 2.5 และการป้องกันตนเอง276 นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตได้มีการจัดพื้นที่ปลอดฝุ่นเพื่อรองรับประชาชนจ�ำนวน
2,490 แห่ง และจัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนจ�ำนวน 1,881,417 ชิ้น277และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ได้ มี ก ารเปิ ด ศู น ย์ แ ก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศที่ มี ก ารแจ้ ง เตื อ นประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ ทราบถึ ง ความ
อันตรายของฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการป้องกันและการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง278 อย่างไรก็ตาม จากผลส�ำรวจอนามัย
โพลเรื่องการเตรียมตัวรับมือฝุ่น PM 2.5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าร้อยละ 68
มีความวิตกกังวลหรือกลัวว่าฝุ่น PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ร้อยละ 65 ไม่ทราบว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5
ก�ำลังจะเกิดขึ้นช่วงไหน ส�ำหรับการเตรียมดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวในช่วงก่อนเกิดปัญหาฝุ่นนั้นพบว่า
ร้อยละ 27 มีการจัดเตรียมส�ำรองหน้ากากป้องกันฝุน่ ร้อยละ 17 มีการท�ำความสะอาดบ้าน และมีเพียงร้อยละ 11 เท่านัน้
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แสดงระดับสีเพื่อแจ้งเตือนความรุนแรงของ PM 2.5 และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง279นอกจากนี้
ผลวิจัยของเครือข่ายอากาศสะอาด 280 พบว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับการตรวจวัด
ค่าคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ขาดระบบการแจ้งเตือนภัยจากภาคประชาชน
(citizen watch dog) ที่ดีเพื่อให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลและแจ้งเบาะแสการก่อมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งต่าง ๆ281
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จาก หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0303/8992 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.
จาก คลินิกมลพิษออนไลน์, โดย คลินิกมลพิษออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก http://www.pollutionclinic.com/

277

จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 2011.4/18622 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
278
จาก “วราวุธ” เปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผนึกก�ำลังลุยเชิงรุก ตั้งเป้าลดฝุ่น PM 2.5 ให้ได้ร้อยละ 20,
โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2427058
279
จาก ผล 'อนามัยโพล' พบคนกรุง-ปริมณฑล หวั่นวิตกกลัวฝุ่น PM 2.5 ท�ำลายสุขภาพ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907126
280
เครื อ ข่ า ยอากาศสะอาด ประเทศไทยเป็ น การรวมกลุ ่ ม กั น ของกลุ ่ ม ของภาคประชาสั ง คมและนั ก วิ ช าการที่
รวมตัวกันท�ำงานแบบจิตอาสา รวมถึงส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) และไทยพีบีเอสด้วย.
281
จาก เครือข่ายอากาศสะอาด, สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air Blue PaperX: เจาะลึกผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
และรากเหง้าของปัญหา, (นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สันสวย), น.167-172.
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

		 จากปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นหลายภาคส่วนได้มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา เช่น ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศของหอการค้า พ.ศ. ....282
ร่างพระราชบัญญัตกิ �ำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพือ่ สุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... ของเครือข่ายอากาศสะอาด283
ในส่วนของภาครัฐได้มกี ารก�ำหนดให้ศกึ ษาความเหมาะสมเรือ่ งกฎหมายอากาศสะอาดในแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นวาระ
แห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการมี
หรือไม่มีร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ พ.ศ. .... แต่พบว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีโครงสร้างกฎหมายและสาระส�ำคัญของกฎหมายส่วนใหญ่ซ�้ำซ้อนหรือไม่แตกต่างจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน284

4.2.5 การใช้กัญชาทางการแพทย์

บทที่ 4

		 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เปิดโอกาส
ให้สามารถน�ำกัญชาไปท�ำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�ำไปใช้ในการรักษา
โรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ในปี 2563 รัฐบาลได้มีการด�ำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
การใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์โดยได้มกี ารเปิดคลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พนื้ บ้านไทยเพิม่ ทีก่ ระทรวง
สาธารณสุข ขณะนีม้ โี รงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน เปิดคลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทยทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศ285 และได้ขยายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่มีแพทย์
แผนไทยปฏิบัติงานประจ�ำใช้ต�ำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ต�ำรับ286 ในการให้ความรู้แก่ประชาชน กระทรวง
ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความร่วมมือการน�ำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์
ไปพัฒนาหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” โดยสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ในการจัดการเรียนการสอนของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อสร้าง
องค์ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชาและกั ญ ชงในการรั ก ษาทางการแพทย์ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
และประชาชน287
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จาก ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร รับยืน่ หนังสือจาก น.ส.คนึงนิจ ศรีบวั เอีย่ ม และคณะ ในนาม “เครือข่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย” เพือ่ เสนอร่าง พ.ร.บ.ก�ำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพือ่ สุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... เพือ่ ให้รฐั สภาพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 133 (3), โดย รัฐสภา, 2563. สืบค้นจาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/
ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=70919&filename=Thai_National_Assembly
283
จาก เปิดร่าง กม.อากาศสะอาด นายกฯ นัง่ บัญชาการคุมฝุน่ PM 2.5, โดย ประชาชาติธรุ กิจ, 2563. สืบค้นจาก https://
www.prachachat.net/economy/news-409852
284
จาก หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0303/8992 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.
285
จาก “อนุทิน” เปิดคลินิกกัญชาแผนไทย สธ. ตั้งเป้าปี 63 ต้องให้บริการผู้ป่วยทั่วประเทศ, โดย มติชนออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1867982
286
จาก สธ. เห็นชอบให้ใช้ ต�ำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมใน รพ.สต., โดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563.
สืบค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/145598/
287
จาก สธ. จั บ มื อ ศธ.พั ฒ นาหลั ก สู ต ร กศน. “กั ญ ชาและกั ญ ชงศึ ก ษา”, โดย มติ ช นออนไลน์ , 2563.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1926450
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 อย่างไรก็ตาม มีการรายงานสถิติผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้กัญชาที่เรียกว่า “Poisoning:
Cannabis (derivatives)” ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีผู้ป่วยนอก
375 คน288 และมี ผู ้ ป ่ ว ยใน 397 คน289 ซึ่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มี ก ารจั ด เก็ บ สถิ ติ แ ละเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์
เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2563

4.2.6 การใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
		 เมื่อปี 2562 กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 31/2562 เสนอแนะ
ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายควรก�ำหนดให้พาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในระยะยาว
ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนส�ำหรับเกษตรกร
อย่างเป็นระบบและจริงจัง290
		 เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2562 คณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตรายได้ มี ม ติ ใ ห้ อ อกประกาศก�ำหนด
ให้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายประเภท 4 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ส่วนวัตถุอนั ตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจ�ำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายเมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561291
และเมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563 กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ อ อกประกาศเรื่ อ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ วั ต ถุ อั น ตราย
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ก�ำหนดให้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้มีการผลิต
การน�ำเข้า การส่งออก การน�ำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563292
		 ต่ อ มาเลขาธิ ก ารสมาพั น ธ์ เ กษตรปลอดภั ย และนายกสมาคมเกษตรปลอดภั ย ได้ ยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงผลกระทบหลังจากการห้ามใช้พาราควอต ส่งผลให้เกษตรกรรับ
ภาระต้นทุนสูงขึ้น หนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้น สารทางเลือกไม่สามารถทดแทนพาราควอตได้ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ
และราคา นอกจากนี้ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นส�ำรวจ

288

จาก กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย >> ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้กัญชา Poisoning:
Cannabis (derivatives) ผู ้ ป ่ ว ยนอก, โดย กระทรวงสาธารณสุ ข , 2563. สื บ ค้ น จาก https://hdcservice.moph.
go.th/ hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=491672679818600345dc1833920051b2&id=679a3edb953dd352b33638181cfd5d22#
289
จาก กลุม่ รายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย >> ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติจากการใช้กญ
ั ชา Poisoning: Cannabis
(derivatives) ผู้ป่วยใน, โดย กระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.go.th/ hdc/reports/report.
php?source=pformated/format1.php&cat_id=491672679818600345dc1833920051b2&id=1e5f5c776c74c49c706d54ce91336f5f
290
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 31/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
291
จาก รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/a5d20856-911e-4e47-8f54-d128e8b1e2dd/
Situation-2019.aspx
292
จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563, โดย ราชกิจจานุเบกษา,
2563. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/117/T_0056.PDF
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทที่ 4

ความคิดเห็นจากเกษตรกรทัว่ ประเทศ ปี 2563 พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยกับการห้ามใช้พาราควอตเพราะยังไม่มวี ธิ กี าร
หรือสารมาทดแทนได้ จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือยกเลิกการห้ามใช้
พาราควอตถึงคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายเพือ่ ให้มกี ารทบทวนเรือ่ งดังกล่าวอย่างเป็นธรรมใหม่อกี ครัง้ และให้มมี าตรการ
จ�ำกัดการใช้สารพาราควอตแทน293 อย่างไรก็ดี เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (Thai-Pan) ได้ยื่นจดหมาย
ต่อประธานกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อคัดค้านการทบทวนสารพิษพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเช่นเดียวกัน294
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงย�้ำจุดยืนห้ามการใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตรดังกล่าวเพื่อปกป้องเกษตรกร
และประชาชนไม่ให้เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากสารเคมีอันตราย จากการด�ำเนินการเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ พบว่า
มีผู้ป่วยจากโรคพิษสารก�ำจัดศัตรูพืช (ไม่ระบุปีที่เก็บข้อมูล) จ�ำนวน 41,941 ราย โดยปี 2560 พบผู้ป่วยสูงสุดจ�ำนวน
10,686 ราย ส่วนปี 2562 พบผู้ป่วย 6,007 ราย ซึ่งจ�ำนวนผู้ป่วยที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับปริมาณการน�ำเข้าสารเคมี
ที่ลดลงในปี 2562 ส�ำหรับในปี 2563 (1 มกราคม - 29 สิงหาคม 2563) พบผู้ป่วยโรคพิษสารก�ำจัดศัตรูพืช 4,933 ราย
เป็นผู้ป่วยจากกลุ่มสารก�ำจัดแมลง รวมถึงสารคลอร์ไพริฟอส 2,951 ราย กลุ่มสารก�ำจัดวัชพืช รวมถึงสารพาราควอต
และไกลโฟเซต 889 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากสารพาราควอต 1 ราย ซึ่งเกิดจากการสัมผัสระหว่างฉีดพ่นสารดังกล่าว
ภาพรวมของประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทุกชนิดมากกว่า 20 ล้าน
บาทต่อปี ซึ่งผู้ที่ได้ผลกระทบอันดับแรกคือเกษตรกรประมาณร้อยละ 43.2 รองลงมาคือผู้รับจ้างทั่วไปร้อยละ 21.1
และจากข้อมูล 4 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากสารเคมี 3 ชนิดดังกล่าว ประมาณ 2,000 ราย295

การประเมินสถานการณ์
		 พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐมีการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาในการท�ำให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจากรัฐ ผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ทั้งการเพิ่มจ�ำนวนทีมคลินิกครอบครัวและ
แพทย์ เวชศาสตร์ ค รอบครั ว การอบรม
อสม. ให้มีความรู้ในการท�ำหน้าที่สนับสนุน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครั ว และการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน
มี ก ารด�ำเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง
บริ ก ารทางการแพทย์ ใ นระบบหลั ก
ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ด้ โ ดยสะดวก
และทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น การให้ผู้ป่วยสามารถ
เข้ า รั ก ษาหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ไ ด้ ทุ ก ที่

293

จาก เฉลิมชัย รับชง คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยกเลิกแบนพาราควอต พร้อมข้อมูลสนับสนุนใหม่, โดย กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895647
294
จาก ยื่นค้านทบทวนแบนสาร “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”, โดย ฐานเศรษฐกิจ 2563. สืบค้นจาก https://www.
thansettakij.com/content/Macro_econ/450563
295
จาก สธ. ย�้ำจุดยืนแบน 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทย, โดย รัฐบาลไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34704
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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และการลดขัน้ ตอนทางเอกสาร การลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการรับยาใกล้บา้ นหรือทางไปรษณียใ์ นช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการป้องกันโรค
โดยจัดหาวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต
และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นอกจากนี้ มีการด�ำเนินการเพื่อให้ประชากร
กลุ่มเปราะบางบางกลุ่มเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม
และผู้ติดเชื้อเอชไอวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินการต่อข้อเสนอแนะของ กสม. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าท�ำงานอันเป็นการแก้ไขปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
ต่ อ ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี นั บ เป็ น ความพยายามของรั ฐ ในการท�ำให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
และครอบคลุ ม มากขึ้ น ทั้ ง ยั ง เป็ น การเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า ง ๆ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ท�ำให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพกาย
และสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าทีเ่ ป็นไปได้ตามทีไ่ ด้รบั รองไว้ในกติกา ICESCR และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
		 ปัญหาหรืออุปสรรค ความพยายามในการส่งเสริมสิทธิดา้ นสุขภาพในบางเรือ่ งยังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
และต้องมีการติดตามผลต่อไป ทั้งการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวซึ่งมีจ�ำนวนมากในประเทศไทยและมีอุปสรรคด้านภาษา ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นได้อย่างทั่วถึง
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการจ้างงาน นอกจากนี้ ยังคงพบประเด็นปัญหาและข้อท้าทายในประเด็นสิทธิ
ด้านสุขภาพในการด�ำเนินการของรัฐเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เช่น ปัญหาสุขภาพจิตและ
การฆ่าตัวตายที่ยังคงเป็นประเด็นที่น่าห่วงกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์
ซึง่ เป็นการยากทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะให้การช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที และยังคงพบปัญหาการบริการให้ค �ำปรึกษาผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
จิตหรือผูท้ มี่ คี วามเครียดทีไ่ ม่เพียงพอแม้วา่ หน่วยงานจะได้มคี วามพยายามในการเพิม่ ช่องทางในการให้บริการแล้วก็ตาม
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกินค่ามาตรฐานค่อนข้างสูงยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง แต่ยังไม่เห็น
ผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และยังคงพบปัญหาในการจัดหาอุปกรณ์
การป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะในส่วนของหน้ากาก N 95 ที่ขาดแคลนทั่วประเทศจากสถานการณ์โรคโควิด 19
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องประกอบอาชีพนอกอาคาร
ทีไ่ ม่สามารถหาซือ้ หน้ากากเพือ่ ป้องกันฝุน่ ละอองได้ หรือในส่วนของเครือ่ งฟอกอากาศทีย่ งั คงมีราคาสูงส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย
และจากผลส�ำรวจอนามัยโพลพบว่าประชาชนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากฝุน่ ละออง
		 ส�ำหรับสถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ รัฐบาลพยายามท�ำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้กัญชาทางการ
แพทย์อย่างทั่วถึงและปลอดภัยโดยการให้ความรู้กับประชาชน การเก็บข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้
กัญชาจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในระยะต่อไป ส่วนสถานการณ์ผลกระทบของ
การใช้สารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดศัตรูพชื ต่อสุขภาพนัน้ แม้วา่ ในปี 2563 พบรายงานผูป้ ว่ ยจากการใช้สารก�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ ี
แนวโน้มลดลงจากปีทผี่ า่ นมา แต่ภาคส่วนต่าง ๆ ยังคงมีความเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลายทัง้ เห็นด้วยและคัดค้านการก�ำหนด
ให้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 4 และยกเลิกการใช้งาน นอกจากนี้ พบว่ายังไม่สามารถ
หาสารทดแทนให้แก่เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมได้
ข้อเสนอแนะ จากความก้าวหน้าการด�ำเนินการและข้อห่วงกังวลด้านสิทธิสุขภาพข้างต้น กสม.
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อประเด็นสิทธิด้านสุขภาพดังต่อไปนี้
		 1. ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความสนใจกับประชากรบางกลุ่มที่อาจมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดังกล่าว โดยอาจมีมาตรการเฉพาะ
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เพือ่ ช่วยขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามความจ�ำเป็นของกลุม่ เปราะบางแต่ละกลุม่ เช่น กลุม่ แรงงานต่างด้าว
อาจเน้นมาตรการแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารเพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและการดูแล
สุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะเป็นการช่วยควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
		 2. รัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสร้างความเข้าใจกับผูป้ ระกอบการเอกชนเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการจ้างงาน ก�ำหนดมาตรการป้องกันมิให้สถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสุขภาพของผูต้ ดิ เชืเ้ อชไอวีโดยมิได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่และการเสียชีวิตตามที่ก�ำหนดไว้

บทที่ 4

		 3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณามาตรการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยังคงมีอยู่
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายของประชาชน โดยการด�ำเนินการในเชิงรุกและเพิ่ม
การขยายเครือข่ายเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ส่งสัญญาณการฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันท่วงที และขยาย
ช่องทางการให้ค�ำปรึกษาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพจิตเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM 2.5) ควรทบทวนประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการแก้ ไขปั ญ หาฝุ ่ น ละอองที่ ยั ง เกิ น มาตรฐาน
ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและจัดให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอและในราคาที่เข้าถึงได้
รวมถึงควรทบทวนว่ามาตรการในการปกป้องดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิน
มาตรฐานมีความเพียงพอและทั่วถึงหรือไม่ โดยเฉพาะการคุ้มครองสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น
		 4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ
ของสารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช ตลอดจนเร่งหามาตรการรองรับที่เหมาะสมส�ำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับเกษตรกร ทัง้ การหาสารทดแทนให้กบั เกษตรกรทัง้ ในแง่ของประสิทธิภาพและราคา รวมถึงให้ความรูใ้ นการใช้สารเคมี
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมีดังกล่าว

4.3

สิทธิด้านการศึกษา
ภาพรวม

กติกา ICESCR ข้อ 13 ได้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะได้รับการศึกษาที่ต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความส�ำนึกในศักดิ์ศรีของคน การเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในสังคม
โดยรัฐภาคีต้องด�ำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมให้เป็นภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่า จัดการศึกษาระดับ
มัธยมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาได้เท่าเทียมกันตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาระบบโรงเรียนในทุกระดับ นอกจากนี้ สิทธิดังกล่าวยังได้รับการ
รับรองในอนุสัญญา CRC ข้อ 28 ซึ่งได้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐพึงมีมาตรการ
สนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม�่ำเสมอ ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน และมีมาตรการประกันว่าระเบียบวินัย
ของโรงเรียนพึงสอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
สิทธิด้านการศึกษาได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา
และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ได้มขี อ้ สังเกตต่อการเสนอรายงานการปฏิบตั ติ ามกติกาฯ ของประเทศไทย
เดือนมิถุนายน 2558 ในส่วนสิทธิด้านการศึกษาว่า รัฐควรด�ำเนินการเพื่อประกันว่าเด็กทุกคนในราชอาณาจักรจะเข้าถึง
การศึกษาระดับประถม ศึกษาสาเหตุของการออกจากโรงเรียนกลางคัน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง

ที่มา: มติชนออนไลน์

กับข้อสังเกตของคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CRC ต่อการเสนอรายงานการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาฯ ของประเทศไทย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่เห็นว่ารัฐพึงศึกษาสาเหตุของการออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมทั้งมีมาตรการที่ชัดเจน
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะต่อรัฐบาล
ภายใต้หลักการข้างต้นว่า ควรเร่งจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ด�ำเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กที่
หลุดหรืออยู่นอกจากระบบการศึกษาเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเร่งพัฒนาคุณภาพและประกันมาตรฐาน
การเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด ในปี 2563 กสม. ได้ติดตามสถานการณ์สิทธิด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และพบว่ารัฐบาลด�ำเนินการขับเคลื่อนสิทธิด้านการศึกษาโดยมีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ส�ำหรับสิทธิดา้ นการศึกษามีสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องและปัญหาอุปสรรค
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ดังนี้

4.3.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
		 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ
โดยมุ่งให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก�ำลังคนให้มีสมรรถนะในการท�ำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิดการจัดการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ อาทิ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
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(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพืน้ ที/่ ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง นักเรียนทัว่ ไปรวมถึงนักเรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น296 ทั้งนี้ ได้มีการเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ให้มีระบบ
และการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีพลวัต
และน�ำเสนอร่างแผนดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักเรียน กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญ เช่น ข้อเสนอให้มีการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
การจัดแผนการเรียนตามความถนัดของผูเ้ รียน และการให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาผ่านการร่วมประเมิน
บุคลากร รวมทั้งมีตัวแทนในการประชุมระดับนโยบาย การเพิ่มค่าตอบแทนครูที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่เน้นทักษะ
เฉพาะสาขาวิชา การลดการประเมินการท�ำงาน การประกวด/แข่งขัน และการประชุมทีม่ ขี นั้ ตอนกระทบต่อการสอน รวมทัง้
ก�ำหนดวิชานอกต�ำราเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงในสังคม เป็นต้น ส�ำหรับขั้นตอนต่อไปส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจะประมวลความเห็นต่าง ๆ บรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และเสนอต่อ
สภาการศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ297

บทที่ 4

		 สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะในประเด็นสิทธิด้านการศึกษาของ กสม. เมื่อปี 2562 ที่มีต่อรัฐบาล
มีความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2563-2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยตาม
บทบาทภารกิจใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานในสังกัด และ 2) สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กร หรือหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยเน้นการพัฒนา 6 ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
รวมทัง้ เพิม่ ความส�ำคัญของการพัฒนาตัวตน (self-development) และการพัฒนาทักษะสมอง (executive function)
เพือ่ ให้สถานศึกษาและครูมแี นวปฏิบตั พิ นื้ ฐานส�ำหรับน�ำไปขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาและการเรียนรูส้ �ำหรับเด็กปฐมวัย
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบตั กิ ารด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัย298

4.3.2 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
		 1) การเข้าถึงการศึกษาของประชากร
			 การเข้าถึงการศึกษาเป็นประเด็นส�ำคัญล�ำดับแรกในการติดตามสถานการณ์สิทธิด้านการศึกษา
ซึ่งจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์สถิติของประชากรในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาของประชากร
เปรียบเทียบตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีและต�่ำกว่า และนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 ปรากฏในตารางที่ 3 และ 4

296

จาก แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, โดย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563
สืบค้นจาก http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf
297
จาก สรุปผลการรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ, โดย ครูอาชีพดอทคอม, 2563. สืบค้นจาก
www.kruachieve.com/ข่าวการศึกษา/สรุปผลการรับฟังความเห็น/
298
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/3892 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน
และจ�ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน
ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา

2560

2561

2562

จ�ำนวนนักเรียน (คน)

12,599,347

12,480,327

12,283,830

- ก่อนประถมศึกษา

1,815,588

1,786,974

1,690,551

- ประถมศึกษา

4,750,776

4,753,882

4,750,207

- มัธยมศึกษาตอนต้น

2,317,353

2,304,409

2,297,835

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,909,760

1,889,946

1,878,153

- ปริญญาตรีและต�่ำกว่า

1,805,870

1,745,116

1,667,084

จ�ำนวนประชากรในวัยเรียน (คน)

15,447,796

15,159,120

14,905,856

- ก่อนประถมศึกษา

2,264,905

2,158,972

2,079,738

- ประถมศึกษา

4,679,369

4,688,957

4,638,057

- มัธยมศึกษาตอนต้น

2,401,834

2,406,118

2,394,240

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

2,426,056

2,376,415

2,392,673

- ปริญญาตรีและต�่ำกว่า

3,675,632

3,528,658

3,401,148

ร้อยละของนักเรียนในระบบ
ต่อประชากรในวัยเรียน

81.6

82.3

82.4

- ก่อนประถมศึกษา

80.2

82.8

81.3

- ประถมศึกษา

101.5

101.4

102.4

- มัธยมศึกษาตอนต้น

96.5

95.8

96.0

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

78.7

79.5

78.5

- ปริญญาตรีและต�่ำกว่า

49.1

49.5

49.0
299

ที่มา : ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
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จาก ข้อมูลสถิติด้านสังคม (สถิติด้านการศึกษา), โดย ส�ำนักงานสถาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3508&filename=social
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ตารางที่ 4 จ�ำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาและตามสาเหตุ
ระดับชั้น

2560 รวมทุกชั้น

ฐานะ มีปัญหา สมรส มีปัญหา ต้องคดี/ เจ็บ อพยพตาม หาเลี้ยง กรณี
ยากจน ครอบครัว
ในการ ถูกจับ ป่วย/ ผู้ปกครอง ครอบครัว อื่น ๆ
ปรับตัว
อุบัติเหตุ

รวม

157

881

381

880

21

83

1,110

526

-

4,039

อนุบาล

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

ประถมศึกษา

11

110

18

86

4

35

625

41

-

930

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

112

542

220

538

11

32

359

249

-

2,063

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

34

229

143

256

6

16

125

236

-

1,045

325

1,737

866

2,227

55

167

2,536

1,792

-

9,705

อนุบาล

1

1

-

2

-

1

29

-

-

34

ประถมศึกษา

30

169

58

146

4

57

1,167

125

-

1,756

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

123

849

378

838

26

57

886

450

-

3,607

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

171

718

430

1,241

25

52

454

1,217

-

4,308

39

365

147

337

9

36

201

332

-

1,466

อนุบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษา

2

34

4

19

1

8

43

10

-

121

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

12

206

62

194

6

15

114

72

-

681

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

25

125

81

124

2

13

44

250

-

664

2561 รวมทุกชั้น

2562 รวมทุกชั้น

บทที่ 4

ปีการ
ศึกษา

300

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2563)

			 ข้อมูลจากตารางที่ 3 บ่งชี้ว่า สัดส่วนประชากรในวัยเรียนที่เข้าถึงการศึกษาในปีการศึกษา 2562
คิดเป็นร้อยละ 82.4 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีการศึกษา 2560 และ 2561 จึงมีประชากรในวัยเรียนที่เข้าไม่ถึง
การศึกษารวมทุกระดับชั้น ร้อยละ 17.6 หรือประมาณ 2.6 ล้านคน หากพิจารณาเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีประชากรวัยเรียนในทุกระดับชั้นรวม 11,504,708 คน
มี ผู ้ ที่ เข้ า ถึ ง การศึ ก ษา 10,616,746 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.3 และมี ผู ้ ที่ เข้ า ไม่ ถึ ง การศึ ก ษา 887,962 คน

300

จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/3892 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563, งานเดิม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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แต่เมือ่ พิจารณาแยกตามระดับชัน้ พบว่า ระดับการศึกษาทีป่ ระชากรวัยเรียนเข้าถึงได้นอ้ ย คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งมีผู้ที่เข้าไม่ถึงการศึกษาระดับดังกล่าว ประมาณ 510,000 คน และระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีผู้ที่เข้าไม่ถึงประมาณ
470,000 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 และ 81.3 ตามล�ำดับ
			 ในส่วนจ�ำนวนนักเรียนทีอ่ อกจากการศึกษากลางคันตามตารางที่ 4 พบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
จาก 9,671 คนในปีการศึกษา 2561 เหลือเพียง 1,466 คน ในปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ
การศึกษาออกกลางคันในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดพบว่า สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาในการปรับตัว มีปัญหา
ครอบครัว และการหาเลี้ยงครอบครัว รองลงมาเป็นสาเหตุจากการอพยพตามผู้ปกครอง การสมรส และฐานะยากจน
ตามล�ำดับ
2) การส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
			 2.1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกลไกหนึ่งในระบบการศึกษาที่ช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงการศึกษาโดยการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็น
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการศึกษา และค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี โดยเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาจะต้องช�ำระคืนให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา 15 ปี
และต้องช�ำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ส�ำหรับผลการให้กู้ยืมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีผู้กู้ยืมจ�ำนวน 109,011 คน ได้รับการให้กู้ยืมจ�ำนวน 100,178 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.90 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผกู้ ยู้ มื จ�ำนวน 49,998 คน ได้รบั การให้กยู้ มื จ�ำนวน 38,543 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.09
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) มีผกู้ ยู้ มื จ�ำนวน 61,719 คน ได้รบั การให้กยู้ มื จ�ำนวน 48,501 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 78.58 และระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี มีผกู้ ยู้ มื จ�ำนวน 398,773 คน ได้รบั การให้กยู้ มื จ�ำนวน 351,176 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 86.91301 ส�ำหรับปีการศึกษา 2563 กยศ. ได้แก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จากเดิมที่ครอบครัวต้องมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
พร้อมทัง้ เพิม่ ค่าครองชีพส�ำหรับผูก้ ยู้ มื ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดือนละ 1,200 บาท เป็นเดือนละ 1,800 บาท
และผู้กู้ยืมในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จากเดือนละ 2,400 บาท เป็นเดือนละ 3,000 บาท302
			 2.2) กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) เป็ น อี ก กลไกในการส่ ง เสริ ม
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ
			 ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษามีปัจจัยส�ำคัญจากปัญหาความยากจน รายงานเรื่องความไม่เสมอภาค
ทางการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ระบุว่า

301

จาก ผลการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563, โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2563.
สืบค้นจาก www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/ผลการให้กยู้ มื %20สิน้ สุด%20ณ%20วันที%
่ 2031%20มีนาคม
%202563.pdf
302
จาก กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัว ให้ค นเข้ าถึง การศึ กษามากขึ้ น ยื นยั น มีเงิ นให้ กู้ ยืมปี การศึก ษา 2563
เพียงพอส�ำหรับทุกคน, โดย กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา, 2563. สืบค้นจาก www.studentloan.or.th/th/news/1588147590
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเทศไทยมีเด็กยากจนด้อยโอกาสเสี่ยงไม่ได้ไปโรงเรียนประมาณ 2 ล้านคน และมีเด็กในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3-17 ปี) หลุดจากระบบการศึกษากว่า 670,000 คน ที่ผ่านมามีองค์กรทั้งรัฐและเอกชนพยายามแก้ไขความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา หนึ่งในหน่วยงานที่มีการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ กสศ.โดยตั้งแต่ปี 2561 ได้มอบทุน
ให้กบั เด็กทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์แล้วประมาณ 700,000 คน อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือท�ำได้เพียงร้อยละ 38 ของกลุม่
เด็กขาดแคลนทุนที่เป็นเป้าหมายของ กสศ.303

บทที่ 4

			 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 กสศ. ได้จัดการแถลงข่าวครบรอบ 2 ปีกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กสศ. ได้เริ่มช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมพัฒนากลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชน
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงครู คนพิการ และประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจ�ำนวน
รวมกว่า 1,147,754 คน ใน 27,731 โรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีการจัดท�ำระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยติดตามการด�ำเนินงานสนับสนุนนักเรียนทุกคนได้เป็นรายบุคคลตั้งแต่วันแรกที่เริ่มรับการสนับสนุนจาก กสศ.
โดยเริ่ ม จากชั้ น อนุ บ าล 1 ไปจนถึ ง การส�ำเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานหรื อ สู ง กว่ า ทั้ ง ในและนอกระบบการศึ ก ษา
เพื่อให้ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถหยุดความยากจนไม่ให้ข้ามไปสู่รุ่นลูกหลาน304
ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2562 กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 2,537,365,000 บาท เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคม โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ เช่น โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งสามารถช่วยเหลือ
นักเรียนจ�ำนวน 711,536 คน ครอบคลุมสถานศึกษาจ�ำนวน 27,805 แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นค่าครองชีพ ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร และกิจกรรมพัฒนานักเรียน เป็นต้น305
			 เมื่อเดือนมกราคม 2563 ได้มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพือ่ การศึกษากับกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลักดันยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและด้านการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์การด�ำเนินงานในภาพรวมให้เกิดความเชือ่ มโยงไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ และการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยอาจมีการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมายต่อไป
ส�ำหรับกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษามีลกั ษณะเป็นกองทุนหมุนเวียนขนาดใหญ่ มีภารกิจมุง่ เน้นให้กยู้ มื เงินแก่นกั ศึกษา
รายคนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา
มุ่งให้การช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงกว่า
มัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ในขณะที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 วรรคท้าย ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อบรรเทาอุปสรรคต่อการเข้าถึง
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จาก ลดเหลื่อมล�้ำยังไงให้ยั่งยืน? คุยกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, โดย a day, 2563. สืบค้นจาก
https://adaymagazine.com/eef-education/
304
จาก สศ.แถลงครบ 2 ปี ช่วยเด็กมากกว่า 1.1 ล้านคน, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563.
สืบค้นจาก www.eef.or.th/6810711150/
305
จาก รายงานประจ�ำปี 2562, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563. สืบค้นจาก https://www.eef.
or.th/wp-content/uploads/2020/04/2004021-EEF-Annual-Report-2019_revised-09_1_view_single-page.pdf
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การศึกษาให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษา
ปีที่ 3) และ 2) ภารกิจ “แล็ปปฏิรูป” จัดการค้นคว้าศึกษาวิจัย ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
และจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ทั้งสองกองทุนดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทาง
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา แต่เด็กและเยาวชนคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารถรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากทั้งสองกองทุนไปพร้อมกันได้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น
และลดปัญหาการให้ทุนซ�้ำซ้อนกัน306

4.3.3 คุณภาพการศึกษา307
		 การสอบ O-NET เป็นการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด�ำเนินการจัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
ส�ำหรับผลการทดสอบ O-NET ของปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 สทศ.
ได้จัดท�ำสรุปรายงานผลการทดสอบจากโรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า แนวโน้มผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา
2560-2562 คะแนนเฉลีย่ ยังคงอยูใ่ นระดับตำ�่ ส�ำหรับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลีย่ ในเกือบทุกวิชาของแต่ละระดับชัน้
อยู ่ ใ นเกณฑ์ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 50 มี เ พี ย งคะแนนเฉลี่ ย วิ ช าภาษาไทยของระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เท่ า นั้ น ที่ ไ ด้
ร้อยละ 55.14 ในบางวิชาพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต�่ำอย่างมาก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ที่จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ตั้งในเมือง และโรงเรียน
ที่ตั้งนอกเมือง พบว่า การทดสอบในแต่ละวิชาของโรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมือง
และในบางวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่างกันอย่างมาก เช่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ
ร้อยละ 40.55 และ 31.42 ตามล�ำดับ (ต่างกันร้อยละ 9.33) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับร้อยละ 37.71 และ 30.57 ตามล�ำดับ (ต่างกันร้อยละ 7.12) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย
วิชาภาษาอังกฤษเท่ากับร้อยละ 34.13 และ 25.43 (ต่างกันร้อยละ 8.70) และวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับร้อยละ 30.56
และ 21.47 ตามล�ำดับ (ต่างกันร้อยละ 9.09)
		 ภายหลั ง ที่ มี ก ารประกาศผลสอบ O-NET ได้ มี ก ระแสการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง การสอบดั ง กล่ า ว
อย่างกว้างขวางในประเด็น ข้อสอบ O-NET โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความยากและ
ซับซ้อนมากเกินไป อาจวัดผลได้ไม่เที่ยงตรง อีกทั้งยังเป็นการซ�้ำเติมข้อจ�ำกัดของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องเรียน
หนังสือหลายวิชากับครูเพียงไม่กี่คน308 และมีนักวิชาการด้านการศึกษาบางท่านเห็นว่า วิธีการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
ที่มีความซับซ้อนสูง เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แม้เด็กในโรงเรียนในเมืองอาจท�ำข้อสอบ
ดังกล่าวได้ แต่เด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกลซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนประถมทั่วประเทศท�ำข้อสอบ
ไม่ได้ เพราะไม่ได้เรียนกับครูเอกคณิตศาสตร์โดยตรง ข้อสอบ O-NET จึงไม่สามารถวัดอะไรได้ และถือเป็นปัญหา

306

จาก กสศ. ร่วม กยศ. แลกเปลี่ยนข้อมูล ลดให้ทุนซ�้ำซ้อน, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563.
สืบค้นจาก https://www.eef.or.th/8660/
307
จาก สถิติ O-NET, โดย สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2563. สืบค้นจาก https://
www.niets.or.th/th/catalog/view/3865 และhttp://www.newonetresult.niets.or.th /AnnouncementWeb
308
จาก ขอตัดพ้อและแสดงความน้อยเนื้อต�่ำใจกับการออกข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6, โดย วันนั้นเมื่อฉันสอน,
2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1439051542969030&id =917895241751332
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทที่ 4

ความเหลื่ อ มล�้ ำ ที่ ต ้ อ งเร่ ง แก้ ไข 309 มี ร ายงานว่ า ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ ได้ตั้งคณะท�ำงานเพื่อวิเคราะห์การออกข้อสอบ โดยเฉพาะประเด็นความยากและ
ความซับซ้อนของข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และความเป็นไปได้ที่จะให้การสอบ O-NET ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแบบร้อยละ 100 เนื่องจากปัจจุบันผลการสอบ O-NET
ไม่มีผลต่อการศึกษาต่อเท่าที่ควรและนักเรียนอาจไม่มีแรงจูงใจในการสอบ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต้องทบทวนวิเคราะห์
เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลในการสอบ O-NET ให้มคี วามเหมาะสมในอนาคตต่อไป310 ต่อมาเมือ่ เดือนเมษายน 2563 มีรายงานว่า
ผลการหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายได้แก่ 1) กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ และ 3) ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะรวม
ข้อสอบ O-NET กับ 9 วิชาสามัญเข้าด้วยกัน โดยการปรับข้อสอบใหม่จะใช้ในปีการศึกษา 2566 ทัง้ นี้ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า แนวคิดการรวมข้อสอบนี้เกิดจากการไม่ต้องการให้นักเรียนเดินสายสอบหลายครั้ง
หรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการสอบ เพราะจะสร้างความเหลื่อมล�้ำในสังคม ขณะที่ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรวมการสอบ O-NET กับ 9 วิชาสามัญ ตรงกับแนวคิดของทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และเห็นว่าควรลดจ�ำนวนการสอบโดยข้อสอบวัดความรู้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนความรู้ แบ่งเป็นความรู้
พื้นฐาน (O-NET เดิม) และความรู้ประยุกต์ (9 วิชาสามัญ) และ 2) ส่วนความถนัด311

4.3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับโอกาสในการท�ำงานของผู้ที่จบการศึกษาใหม่
		 การเข้าถึงการศึกษามีผลต่อโอกาสในการมีงานท�ำของประชากร โดยสถิติที่แสดงประมาณการ
ผู ้ เข้ า สู ่ ต ลาดแรงงาน และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ การศึ ก ษากั บ การมี ง านท�ำในปี ก ารศึ ก ษา 2562-2563
ปรากฏในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ประมาณการผู้ส�ำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2562-2563312
ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา
ประมาณการผู้ส�ำเร็จการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
- มัธยมศึกษาปีที่ 6

2562
จ�ำนวน (คน)

2563
จ�ำนวน (คน)

1,674,248
693,905
381,395

1,804,159
730,118
391,664

309

จาก ชี้ข้อสอบโอเน็ตเกินมาตรฐานไม่รู้ตัว, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/
news/society/1767906
310
จาก สพฐ.-สทศ. ตัง้ คณะท�ำงานวิเคราะห์ขอ้ สอบโอเน็ต, โดย ครูอาชีพดอทคอม, 2563. สืบค้นจาก www.kruachieve.
com/ข่าวการศึกษา/สพฐ-สทศ-ตั้งคณะท�ำงาน/
311
จาก จับตา…ปรับใหญ่ทแี คส ปี’66 รวม ‘โอเน็ต-9วิชาสามัญ’, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.
matichon.co.th/education/news_2159273
312
จาก ข้อมูลสถิติด้านสังคม (สถิติด้านการศึกษา), งานเดิม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

145

ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปีที่ 3)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
- มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปีที่ 3)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา
- ปริญญาตรี

2562
จ�ำนวน (คน)

2563
จ�ำนวน (คน)

123,828
115,689
359,431
480,346
70,640
27,766
21,014
75,071
285,855

165,766
115,689
400,922
524,893
74,326
28,513
28,130
75,071
318,853

ที่มา : ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563)

		 
		 ข้ อ มู ล จากรายงานสภาวะสั ง คมไทยไตรมาสที่ 1/2563 โดยส�ำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ระบุว่ามีผู้มีงานท�ำจ�ำนวน 37,424,214 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.7
ส่ ว นผู ้ ว ่ า งงานมี จ�ำนวน 394,520 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.03 313 และในรายงานสภาวะสั ง คมไทย
ไตรมาสที่ 3/2563 ระบุว่า ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวน 37,927,000 คน ผู้ว่างงานมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 750,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.95 หรือเพิ่มขึ้น 1 เท่าจากอัตราว่างงานในช่วงปกติ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า
อัตราการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นนั้น สัมพันธ์กับประมาณการผู้ส�ำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2562 การประมาณการผู้ส�ำเร็จการศึกษามีจ�ำนวน 1,674,248 คน การประมาณการผู้เข้าสู่
ตลาดแรงงานมีจ�ำนวน 480,346 คน ในขณะทีป่ กี ารศึกษา 2563 การประมาณการผูส้ �ำเร็จการศึกษามีจ�ำนวน 1,804,159 คน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.76 การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีจ�ำนวน 524,893 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 9.27 โดยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปวช. ปีที่ 3 มีสัดส่วนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานส�ำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ในปี 2563 จึงเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานจบใหม่เข้าสู่ตลาด
แรงงาน และอาจไม่มีต�ำแหน่งงานรองรับอย่างเพียงพอ314 ภายใต้ความห่วงกังวลนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนด
มาตรการเพื่อจ้างงานผู้ที่จบการศึกษาใหม่ กล่าวคือ กระทรวงแรงงานได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�ำหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจ่ายค่าจ้างในสัดส่วน 50 ต่อ 50 โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563
มีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 4,415 ราย มีต�ำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 82,767 อัตรา

313

จาก สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2563, โดย ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10260&filename=index
314
จาก รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 3/2563, โดย ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5491&filename=socialoutlook_report
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และที่ ผ ่ า นมามี ผู ้จ บการศึ ก ษาใหม่ล งทะเบี ยนเข้าร่ว มโครงการ 53,650 คน ประกอบด้ว ยวุฒิการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีช่องทางที่หลากหลาย
เช่ น แอปพลิ เ คชั น จ้ า งงานเด็ ก จบใหม่ เว็ บ ไซต์ www.จ้ า งงานเด็ ก จบใหม่ . com เป็ น ต้ น กรมการจั ด หางาน
รายงานว่าในเดือนตุลาคม 2563 รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างร่วมจ่าย ครั้งที่ 1 ให้แก่ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 526 คน เป็นจ�ำนวนเงิน 3,178,000 บาท และคาดว่าจะมียอดผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น315

4.3.5 ข้อเรียกร้องต่อระบบการศึกษาไทย

บทที่ 4

		 ท่ามกลางความเคลือ่ นไหวทางการเมืองของปี 2563 ได้มกี ารแสดงออกของนักเรียนกลุม่ หนึง่ ทีใ่ ช้นามว่า
“นักเรียนเลว” นักเรียนกลุม่ ดังกล่าวตัง้ ค�ำถามและเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู ระบบการศึกษาของไทยทัง้ ในเชิงคุณภาพการ
ศึกษา ความเหลือ่ มลำ�้ ทางการศึกษา และบริบทการศึกษากับสิทธิเสรีภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น การให้ยกเลิกการสอบ
O-NET เนื่องจากเป็นระบบการสอบที่ไม่มีมาตรฐานและสะท้อนความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา การให้ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การป้องกันการคุกคามทางเพศในโรงเรียน การยอมรับ
ความหลากหลายทางเพศ การแก้ไขระเบียบเกีย่ วกับการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน เป็นต้น ซึง่ ประเด็นเรียกร้อง
ดังกล่าว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการได้ชแี้ จ้งว่าเป็นความเห็นทีส่ ามารถรับฟังได้ เนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคุณภาพ
การศึกษาทั้งสิ้น แต่บางเรื่องต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาความเหมาะสมเพื่อน�ำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาต่อไป316
ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา
เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตัวแทนสถานศึกษา รวมถึงตัวแทนนักเรียนนักศึกษา317 ส�ำหรับผลการด�ำเนินการพบว่าในเบือ้ งต้นคณะกรรมการ
ดังกล่าวก�ำหนดแนวทางแก้ไขไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการไว้ทรงผม
การออกแนวปฏิบัติให้โรงเรียนด�ำเนินการตามระเบียบ และการลงโทษที่ไม่ท�ำให้อับอายหรือเสื่อมเสียศักดิ์ศรี318

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐบาลมีการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เป็นรูปธรรม
ในเรื่องการจัดการท�ำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2563-2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งมีความพยายามในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาผ่าน
กลไกของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งทั้งสองกองทุนมีการสร้าง
ความร่วมมือที่ดีเชิงข้อมูลและกระบวนการท�ำงานและสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา

315

จาก ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางจ้างงานเด็กจบใหม่ Co-Payment ผ่านโมบายแอปฯ, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-550567
316
จาก เปิ ด 10 ข้ อ "กลุ ่ ม นั ก เรี ย นเลว" จะไม่ ท น "ณั ฏ ฐพล" แจงประเด็ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งของกลุ ่ ม นั ก เรี ย น
ร้อยละ 95 เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพการศึกษา, โดย คมชัดลึก, 2563. สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/
edu-health/442574
317
จาก ศธ.ตั้ ง คณะท� ำ งานเร่ ง สางปั ญ หา'การละเมิ ด -เครื่ อ งแบบ-ทรงผม, โดย แนวหน้ า , 2563. สื บ ค้ น จาก
https://www.naewna.com/local/526397
318
จาก คกก.พิจารณาข้อร้องเรียนนร. สรุป 3 ประเด็นแก้ปัญหาทรงผม ชง “ณัฏฐพล”, โดย สยามรัฐ, 2563.
สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/195403
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ในจ�ำนวนหรือสัดส่วนที่สูง กล่าวคือ ในปี 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีผลการพิจารณาให้กู้ยืมในการศึกษา
ทุกระดับที่สูงกว่าร้อยละ 75 เป็นจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา 538,398 คน อีกทั้งยังขยายโอกาสในการเข้าถึงการกู้ยืม
ได้ ม ากขึ้ น ผ่ า นการแก้ ไขคุ ณ สมบั ติ ร ายได้ ข องครอบครั ว ในส่ ว นของกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ตั้งแต่ปี 2561 กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่นอกระบบการศึกษารวมมากกว่า
1,100,000 คน โดยในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนดังกล่าวสูงถึง 2,500,000,000 บาท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2562 ที่เสนอให้รัฐบาล
สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการด�ำเนินงานของ
ทั้งสองกองทุนยังไม่ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนที่เข้าไม่ถึงการศึกษามีสัดส่วนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในปี 2563 ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาถูกท้าทายจากสถานการณ์การว่างงานซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่า
หลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการลดขนาดกิจการหรือปิดกิจการ
สัดส่วนการจ้างงานโดยรวมจึงลดลง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มคี วามพยายามในการส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิข์ องสิทธิดา้ นการ
ศึกษามีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกับสิทธิขั้นพื้นฐานประการอื่น โดยเฉพาะสิทธิหรือโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยการ
ก�ำหนดมาตรการสนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและนายจ้าง รวมทั้งจัดท�ำช่องทางเข้าถึงมาตรการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้โดย
สะดวก
ปัญหาหรืออุปสรรค สถิติประชากรที่เข้าไม่ถึงการศึกษายังอยู่ในระดับที่น่าห่วงกังวล โดยในปีการศึกษา 2562
มีประชากรในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีมากถึงกว่า 2 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรวัยเรียนทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้เข้าไม่ถึงการศึกษาพื้นฐาน (จนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ประมาณ 900,000 คน สัดส่วนของผู้ที่เข้าไม่ถึงการศึกษาค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า
แม้ว่าจ�ำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีมากกว่าจ�ำนวนประชากรในวัยเรียนซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีกลุ่ม
นักเรียนที่อาจติดตามพ่อแม่ที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย อย่างไรก็ดี สถิตินักเรียนที่ออกจาก
การศึกษากลางคันลดลงอย่างชัดเจนในปีการศึกษา 2562 และอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ มากเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า กล่าวคือลดลง
จาก 9,705 คนในปีการศึกษา 2561 เหลือเพียง 1,466 คน
ในปีการศึกษา 2562 การออกจากการศึกษากลางคันส่วนมากยังคงมีสาเหตุมาจากปัญหาในการปรับตัว
ปัญหาครอบครัว การหาเลี้ยงครอบครัว และการอพยพตามผู้ปกครอง ซึ่งประเด็นการเข้าถึงการศึกษาและการออกจาก
การศึกษากลางคันนี้ยังไม่ปรากฏแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ดังนั้น แม้ว่ารัฐบาลค่อนข้างประสบความส�ำเร็จในการรักษาเด็กไว้ในระบบการศึกษา แต่เด็กกลุ่มดังกล่าวมีจ�ำนวนเพียง
หลักพันเท่านั้น ซึ่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 900,000 คน ซึ่งยังไม่พบ
ผลการด�ำเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมในการน�ำเด็กกลุม่ นีเ้ ข้าสูร่ ะบบการศึกษา จึงอาจกล่าวได้วา่ รัฐบาลยังไม่สามารถด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ในการเสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ
ของประเทศไทย และข้อสังเกตของคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CRC ในส่วนสิทธิดา้ นการศึกษาว่ารัฐควรด�ำเนินการ
เพือ่ ประกันว่าเด็กทุกคนในประเทศจะเข้าถึงการศึกษา รวมทัง้ มีมาตรการเพือ่ แก้ไขสาเหตุของการออกจากโรงเรียนกลางคัน
ในด้านคุณภาพการศึกษา ปี 2563 เป็นการติดตามผลการสอบ O-NET ที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา
2560-2562 ซึ่งสถานการณ์ของแต่ละปีการศึกษานั้นไม่มีความแตกต่างจากปีก่อน และเป็นประเด็นที่น่าห่วง
กังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของการสอบอยู่ในเกณฑ์ต�่ำอย่างมาก ซึ่งคะแนนสอบโดยเฉลี่ยของแต่ละวิชา
ในการศึกษาช่วงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 อีกทั้ง
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างโรงเรียนที่ตั้งในเมืองกับโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองพบว่า มีความแตกต่างกันสูง
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โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษของทุกระดับชั้น กรณีจึงสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ก�ำหนด
เป้าหมายผลการทดสอบ O-NET ที่แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ความห่วงกังวลดังกล่าวนี้ยังน�ำมาซึ่งการวิพากษ์
วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการสอบ ระดับความยากง่ายของข้อสอบ และความจ�ำเป็นในการน�ำผลคะแนนไปศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงถึงความพยายามในการสร้างความร่วมมือที่จะศึกษา
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าวบ้างแล้ว แต่ยังเป็นขั้นตอนในชั้นความคิดที่
ยังไม่ชัดเจนว่าจะน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายที่มีผลในทางปฏิบัติอย่างไรและเมื่อใด ก่อนที่ในระยะต่อมาจะปรากฏ
การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาจากกลุ่มนักเรียนเลวซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นคุณภาพและความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรัฐบาลในการส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษา ดังนี้

บทที่ 4

1. รัฐบาลควรศึกษาปัญหาการเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนประมาณ 900,000 คน
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา และก�ำหนดมาตรการแก้ไข โดยควรบรรจุไว้ในแผนการศึกษาระดับชาติทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะ นอกจากนี้ ยังควรมีมาตรการแก้ไขปัญหา
นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาในการปรับตัวและมีปัญหาครอบครัว เพื่อก�ำหนดแนวทาง
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป
2. รัฐบาลควรสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นกลไกช่วยเหลือและส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ
ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานท�ำมากขึ้น รวมทั้งอาจพิจารณา
ทบทวนการด�ำเนินงาน รวมถึงการท�ำงานเชิงรุกเพื่อค้นหาเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันหรืออยู่นอกระบบการ
ศึกษาเพราะสาเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากสาเหตุความยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
3. รัฐบาลควรเร่งก�ำหนดนโยบายที่มีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างกลไก
การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ ให้นกั เรียน
และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของการทดสอบ O-NET การน�ำไป
ใช้ประโยชน์ ขอบเขตเนื้อหา และความยากง่ายของข้อสอบที่ค�ำนึงถึงการประเมินความรู้พื้นฐานเป็นส�ำคัญ และประกัน
ว่ากลไกดังกล่าวจะมีผลต่อการด�ำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
ให้มีมาตรฐาน เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่ตั้งในเมืองกับโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองให้ลดลงตามล�ำดับ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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4.4

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวม

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในมาตรา 43 (2)
มาตรา 57 (2) มาตรา 58 มาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมีความเกี่ยวข้อง
กับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจซึ่งได้รับการรับรองในข้อ 25 ของกติกา ICCPR ตลอดจนสิทธิของบุคคลที่
จะมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีซึ่งได้รับการรับรองในข้อ 11 และ 12 ของกติกา ICESCR สิทธิดังกล่าวยังสอดคล้อง
กับหลักการในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาของสหประชาชาติ (Declaration on the Right to Development)
ที่ก�ำหนดให้บุคคลมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น และรัฐมีหน้าที่
ทีจ่ ะก�ำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพือ่ ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี นึ้ บนพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการกระจายประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
ในปี 2563 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน ดังนี้

4.4.1 สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
		 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของ
บุคคลและชุมชนในการจัดการบ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืนตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยอาจด�ำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐด�ำเนินการก็ได้ แม้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 25 วรรคสอง
จะก�ำหนดให้บุคคลและชุมชนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้แม้ยังไม่มีการออกกฎหมายมาใช้บังคับก็ตาม แต่การที่ยังไม่มี
กฎหมายในเรื่องดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางในการใช้สิทธิตามมาตรา 43 ข้างต้น
		 แนวนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการจัดการที่ดิน
และป่าไม้ทมี่ คี วามเกีย่ วข้องกับสิทธิในทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ �ำกินของชุมชน เน้นความส�ำคัญของการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ของประเทศ
เพือ่ สร้างสมดุลทางธรรมชาติ และการป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายป่าไม้
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ที่ซ�้ำซ้อน และการเร่งคืนพื้นที่ป่าไม้ โดยการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถ
ท�ำกินได้อย่างเหมาะสม319 ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2579)
ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรกั ษ์ทดี่ นิ และทรัพยากรทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบาย
ที่ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงระบบที่ดินท�ำกินและลดความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดินของประชาชน โดยการ
จัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ราษฎรทีย่ ากไร้และเกษตรกรภายใต้การด�ำเนินการของคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ
แห่งชาติ การจัดท�ำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน และการจัดท�ำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน
รวมทั้งการเร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน320 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ยากไร้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในมาตรา 72
(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

บทที่ 4

		 การด�ำเนินการตามนโยบายป่าไม้ทเี่ กีย่ วข้องกับสิทธิชมุ ชนทีผ่ า่ นมานัน้ มีรายงานว่าตัง้ แต่ปี 2557-2562
รัฐบาลสามารถยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้กว่า 853,603 ไร่ และด�ำเนินคดีบุกรุกไปกว่า 29,350 คดี321 และในปี 2562
รัฐบาลได้ออกกฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญเกีย่ วข้องกับสิทธิชมุ ชน คือ พระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน พ.ศ. 2562 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
ในการส่ ง เสริ ม ให้ ชุม ชนร่ ว มกั บรั ฐ ในการอนุ รักษ์ จัด การ บ�ำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มบทบัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปในหลายมาตรา และกฎหมาย
ทั้งสองฉบับดังกล่าว ยังมีบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้มีการส�ำรวจ และตรวจสอบการถือครองที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย
ของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้รัฐบาลออกมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่
เหล่านี้มีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด322 ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ที่ มี ขึ้ น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชนผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย และท�ำกิ น ในพื้ น ที่ ป ่ า อนุ รั ก ษ์ ดั ง กล่ า ว
โดยมีผลการส�ำรวจและตรวจสอบการถือครองที่ดินท�ำกินตามกฎหมายทั้งสองฉบับ รวมทั้งสิ้น 227 ป่าอนุรักษ์
4,265 หมู่บ้าน มีผู้แจ้งการครอบครองและได้รับการส�ำรวจจ�ำนวน 316,560 ราย 468,256 แปลง พื้นที่รวม
4,273,726.2419 ไร่323
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จาก ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หัวข้อ 10.1.
จาก ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หัวข้อ 10.2.
321
จาก ทส.ทวงคืนป่าจากนายทุน 5 ปีกว่า 8.5 แสนไร่, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.
or.th/content/289706
322
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
323
จาก หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0906.503/27902 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
เรื่อง ข้อมูลเพื่อการประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
320

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 การด�ำเนินการตามนโยบายด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชน รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ได้ด�ำเนินการจัดสรรที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรในลักษณะ
แปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์มาตั้งแต่ปี 2558 โดยผลการด�ำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปี 2562 คทช. ได้ด�ำเนินการ
จัดสรรที่ดินไปแล้วกว่า 44,582 ราย เป็นจ�ำนวนกว่า 55,786 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 665,199 ไร่ ครอบคลุมประเภท
ที่ดินทั้งที่เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินป่าชายเลน ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินราชพัสดุ
และทีด่ นิ สงวนเพือ่ กิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง โดยในปี 2563 คทช. ก�ำหนดเป้าหมายในการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชนใน
59 พื้นที่ 36 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 230,381 ไร่ จ�ำนวน 16,000 ราย324 ซึ่งได้ด�ำเนินการจัดหาที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย
แล้วเป็นเนื้อที่ประมาณ 243,078 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน และที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน325
		 อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาภาคประชาชนและนักวิชาการบางส่วนยังมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับกฎหมายดังกล่าว
อยู่หลายกรณี เช่น พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 4 นิยามค�ำว่า “ป่าชุมชน” ให้หมายถึงป่านอก
เขตอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน ท�ำให้ชุมชนที่อาศัยและพึ่งพาป่าไม้
และดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน ไม่ถูกยอมรับให้สามารถจัดตั้ง
ป่าชุมชนได้ตามกฎหมาย326 อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลไกระดับชาติ (คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน) หรือกลไก
ในระดับภูมภิ าค (คณะกรรมการป่าชุมชนประจ�ำจังหวัด) ซึง่ มีองค์ประกอบจากผูแ้ ทนหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจ�ำนวนมาก
เข้ามาก�ำกับดูแลและมีอ�ำนาจในการเพิกถอนป่าชุมชนได้327 นอกจากนี้ ยังมีข้อห่วงกังวลว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ยังไม่ได้รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง328 ในส่วนของการด�ำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ชุมชนตามนโยบายของ คทช.
แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในด้านการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน แต่การด�ำเนินการ
ดังกล่าวยังไม่ได้เป็นหลักการที่ยอมรับสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นเพียงการ “อนุญาต” จากหน่วยงานภาครัฐให้เข้าใช้พื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและท�ำกินเท่านั้น329

324

จาก ครม. รับทราบการด�ำเนินงาน คทช. ออกหนังสืออนุญาตแล้วกว่า 6 แสนไร่ ช่วย ปชช. เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินด้วย, โดย มติชนสุดสัปดาห์, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_313596
325
จาก หนังสือส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 1013/15437
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อการประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย.
326
จาก กฎหมายที่แย่ไม่มีเสียดีกว่า: พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 อ�ำนาจของประชาชน หรือวาทกรรมอ�ำพรางของรัฐ,
โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/12/85449#_ftn2
327
จาก 30 ปี ขบวนการป่าชุมชน บทเรียนและทิศทางขับเคลื่อน, โดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (แผนงาน
ประเทศไทย), 2562. สืบค้นจาก https://www.recoftc.org/publications/0000354
328
จาก พีมูฟ เตรียมเคลื่อนไหว แกกฎหมายป่าไม้ 3 ฉบับ, โดย The Active, 2563. สืบค้นจาก https://theactive.
net/news/20200902-4/
329
จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียน
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ (น. 27-28),
โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ, 2560, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
152

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4.4.2 สิทธิชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์

บทที่ 4

		 ประเทศไทยมีจ�ำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ จ�ำนวน 67 จังหวัด
56 กลุ่ม โดยมีประชากรรวมกันกว่า 6 ล้านคน ทั้งที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในทะเล และกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า330 โดยยังมีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ยังประสบ
กับปัญหาเรื่องที่ท�ำกินและที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐมาเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวกะเหรี่ยง และกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จนกระทั่งเมื่อปี 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
ดังกล่าว 2 ครั้ง คือ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและ
ส่งเสริมวิถชี วี ติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวยังไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง อันเนื่องมาจากการไม่มีเป้าหมายและแผนการด�ำเนินการอย่างชัดเจน ความไม่เข้าใจของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การขาดแคลนงบประมาณ การยึดถือกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการขาด
แนวคิดและทักษะในการท�ำงานร่วมกันกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ331
ท�ำให้แม้มีการออกมติดังกล่าวแล้ว ยังคงมีกรณีการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่กระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
เช่น การเผาบ้านของชาวกะเหรี่ยงโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เมื่อปี 2554 เพื่อไล่รื้อที่อยู่อาศัย
ซึ่งเมื่อกรกฎาคม 2563 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้แจ้งความด�ำเนินคดี
กับชาวบ้านบางกลอยในข้อหายึดถือหรือครอบครองที่ดิน แผ้วถาง หรือเผาป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โดยมีข้อสังเกตว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยฟ้องร้องด�ำเนินคดีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จากกรณีการเผาบ้าน
เมื่อปี 2554 มาก่อน332 หรือกรณีมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ�้ำผาไท
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติ สนธิก�ำลังกันเข้ายึดไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านดง
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปางและกล่าวอ้างถึงการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยชาวบ้าน
ซึง่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งเห็นว่าเป็นการใช้ประโยชน์ตามปกติธรุ ะในผืนป่าชุมชนทีด่ แู ลมากว่า 300 ปี เพือ่ สร้างศาลา
อเนกประสงค์โบสถ์คริสต์ในชุมชนและได้รับความคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553333
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จาก แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2560), โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์.
331
จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียน
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ. เล่มเดิม.
(น. 26).
332
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.2 การกระท�ำทรมาน การบังคับสูญหาย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน.
333
จาก พิพาท! เจ้าหน้าที่อุทยานยึดไม้สร้างโบสถ์ชาวบ้านกลางดง จังหวัดล�ำปาง, โดย วอยส์ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.voicetv.co.th/read/8dJ8oels6
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงได้รับการกล่าวอ้างในการเรียกร้องต่อภาครัฐเรื่อยมา
โดยในปี 2563 มีการเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่ อาทิ การจัดกิจกรรมบวชป่าและท�ำแนวกันไฟ
ในพืน้ ทีจ่ ติ วิญญาณของชาวกะเหรีย่ ง ทีอ่ �ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เรียกร้องให้มกี ารแก้ไขกฎหมายป่าไม้ให้ชมุ ชน
เข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ และให้มีการยุติการด�ำเนินคดีกับชาวบ้าน334 การเรียกร้องของชาวกะเหรี่ยง
ที่จังหวัดตาก เพื่อให้มีการกันเขตพื้นที่ชุมชนออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่เงา และให้มีการรับรอง
สิทธิของชุมชน335 กิจกรรมสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษชาวกะเหรี่ยง “ดอยช้างป่าแป๋” ของชาวกะเหรี่ยงชุมชน
ดอยช้างป่าแป๋ จังหวัดล�ำพูน เนื่องจากชุมชนได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ้านโฮ่งโดยไม่มีการกันเขตชุมชนและไร่หมุนเวียนของชาวบ้านไว้ และจากการด�ำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่าของ
รัฐบาลที่ผ่านมา336 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล
ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ชาวมันนิ และชาวกะเหรี่ยง เข้าร่วมกว่า 700 คน โดยภายในงาน
มี ก ารจั ด ท�ำบั นทึ ก ข้ อ ตกลงในการประสานความร่ว มมือ (MOU) ในการสนับสนุน และผลักดัน กฎหมายว่าด้ ว ย
การส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งการเร่งขจัดความขัดแย้งในพื้นที่ โดยมีการเตรียมประกาศเขต
คุม้ ครองทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวเล ใน 14 พืน้ ทีน่ �ำร่อง ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน337
		 ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ กลุม่ ชาติพนั ธุน์ นั้ ถือเป็นหนึง่ ในร่างกฎหมาย
ส�ำคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อการปฏิรูปประเทศ338 ให้สอดคล้องกับมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนด
ให้รัฐส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถด�ำรงชีวิตตามวิถีดั้งเดิมได้ โดยในปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าว
อยู่ในระหว่างการยกร่างกฎหมายโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคาดว่าจะด�ำเนินการยกร่างให้
แล้วเสร็จและใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในปี 2565339
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จาก ชีก้ ฎหมาย 3 ฉบับไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านปกาเกาะญอ จวกรัฐไม่เข้าใจความจริงพืน้ ทีภ่ าคเหนือ-ใช้รปู แบบเหมือน
ทุกภาค ทั้ง ๆ ที่เป็นแหล่งต้นน�้ำ ชาวกะเหรี่ยงหวั่นถูกอุทยานฮุบป่าจิตวิญญาณ-ห้ามเลี้ยงควาย, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563.
สืบค้นจากhttps://transbordernews.in.th/home/?p=24340
335
จาก 3 หมู่บ้านชายขอบ จังหวัดตากตกส�ำรวจ-โวยก�ำลังถูกผนวกเป็นอุทยานแม่เงา ชาวบ้านวอนกันพื้นที่ออกเตรียมประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติ ครม., โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/
home/?p=24436
336
จาก พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ จิตวิญญาณสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน?, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://
www.bangkokbiznews.com/news/detail/868809
337
จาก ร่วมลงนาม MOU แก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์, โดย ดิ แอคทีฟ (The Active), 2563. สืบค้นจาก https://
theactive.net/news/20201128-2/
338
จาก ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ภาคผนวก 1.
339
จาก การจั ด ท� ำ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ , โดย รั ฐ บาลไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33978
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4.4.3 สิทธิชุมชนกับการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ
		 รั ฐ ธรรมนู ญ มี บ ทบั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิ ชุ ม ชนทั้ ง ในมิ ติ สิ ท ธิ ใ นเชิ ง เนื้ อ หาและสิ ท ธิ เชิ ง กระบวนการ
โดยในมาตรา 57 (2) บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ต้ อ งอนุ รั ก ษ์ คุ ้ ม ครอง บ�ำรุ ง รั ก ษา ฟื ้ น ฟู บริ ห ารจั ด การ และใช้ ห รื อ จั ด
ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยัง่ ยืนโดยต้องให้ประชาชน และชุมชนในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการและได้รบั ประโยชน์จากการ
ด�ำเนินการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในมาตรา 58 ก�ำหนดให้การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู้อนุญาต
ให้ด�ำเนินการนั้น หากโครงการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย หรือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องจัดให้มีการศึกษาและการประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา การด�ำเนินการหรือการอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ ยังต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบข้อมูลและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�ำเนินโครงการ และหากการด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน รัฐต้องมีมาตรการเยียวยาผลกระทบโดยไม่ชักช้า

บทที่ 4

		 อย่างไรก็ตาม ในปีทผี่ า่ นมานัน้ ยังมีการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐหรือทีร่ ฐั เป็นผูอ้ นุญาตให้ด�ำเนินการ
หลายโครงการที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และสุขภาพของประชาชนโดยประชาชน
ในพื้นไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ การจัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น ไปจนถึงการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยมีโครงการหรือการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

สิทธิชุมชนกับโครงการเหมืองแร่
		 เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2563 ประชาชนบางส่วนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่หินปูน
ของบริษัทเอกชนรายหนึ่งในพื้นที่ต�ำบลดงมะไฟ อ�ำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภูเพื่อให้มีการสั่งปิดเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินปูนในพื้นที่ และให้มีการฟื้นฟูพื้นที่
ป่าโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากโครงการเหมืองทั้งใน
เรื่องเสียงรบกวน แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละอองและเศษหินจากการระเบิด รวมถึงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตัดสินใจอนุมัติ และการต่ออายุประทานบัตรท�ำเหมืองแร่ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม340 โดยโครงการเหมืองแร่หินปูนนี้ตั้งอยู่ที่ภูผาฮวก บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและ
ป่านากลาง บนเนื้อที่ 175 ไร่ ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล�ำภูให้อนุญาตประทานบัตรเพื่อท�ำเหมืองมาตั้งแต่
ปี 2543 และมีการต่ออายุประทานบัตรมาหนึ่งครั้งเมื่อปี 2553 โดยสิ้นสุดระยะเวลาในปี 2563 โครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่มาตั้งแต่ต้น โดยในปี 2561 ศาลปกครองอุดรธานีได้เคยมี
ค�ำพิพากษาว่าการอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้มี
การด�ำเนินการแก้ไขความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลดงมะไฟเพื่อลงมติ
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จาก ชาวหนองบัวฯ ออกโรงปิดเหมืองเอง หลังรัฐแจงไม่มีอ�ำนาจสั่งปิดเหมืองหินดงมะไฟ, โดย กรีนนิวส์, 2563.
สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=21625
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งการต่ออายุประทานบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย341 ต่อมาคู่ความได้ยื่นอุทธรณ์
ค�ำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีค�ำพิพากษาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
หนังสืออนุญาตเข้าท�ำประโยชน์และหนังสืออนุญาตต่ออายุประทานบัตรดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาในเดือนกันยายน 2563
จึงท�ำให้เกิดการเรียกร้องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อคัดค้านไม่ให้มีการต่ออายุประทานบัตร
ดังกล่าวออกไป342 เป็นเหตุให้มีรายงานว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ออกมาคัดค้านดังกล่าวถูกข่มขู่เอาชีวิต343 ปัจจุบัน
กสม. ได้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีดังกล่าวและได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบแล้ว
		 นอกจากกรณีโครงการเหมืองแร่หนิ ปูนแล้ว ยังมีกรณีโครงการเหมืองแร่ถา่ นหินในพืน้ ทีบ่ า้ นกะเบอะดิน
ต�ำบลอมก๋อย อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบในช่วงปลายปี 2562
กรณีมีการกล่าวอ้างว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อประกอบการยื่นค�ำขอประทานบัตรเพื่อประกอบ
กิจการเหมืองแร่ถ่านหินดังกล่าวไม่ครอบคลุมชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และยังปรากฏความบกพร่องอีก
หลายประการในกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็น โดย กสม. มีความเห็นว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นค�ำขอประทานบัตรดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจาก
มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายชื่อผู้เห็นชอบให้มีการท�ำเหมือง และการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมิน
ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้พิจารณาประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเพียงพอ เนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสาร
โดยผ่านผู้น�ำชุมชน และการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดประชาคมหมู่บ้านที่ให้ความส�ำคัญกับความต้องการ
ของประชาชนซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินโครงการ จึงไม่สอดคล้อง
กั บ สิ ท ธิ ใ นการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนในการจั ด การ การบ�ำรุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ บริเวณ
ที่ตั้งโครงการยังเป็นบริเวณที่ท�ำกินของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่ใช้เพื่อการยังชีพมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553344
		 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้น�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะอ�ำเภอแก่งหางแมว กว่า 3,000 คน ได้นัดรวมตัวที่บริเวณศาลากลางจังหวัด
เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 160,000 รายชื่อ เพื่อคัดค้านการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อส�ำรวจแร่ทองค�ำ
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จาก ค�ำพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ ส.5/2555.
จาก กลุม่ ต้านเหมืองดงมะไฟยืน่ ผูว้ า่ ฯ ค้านต่อประทานบัตรเหมืองหิน จังหวัดหนองบัวล�ำภู, โดย เดอะ อีสานเรคคอร์ด,
2563. สืบค้นจาก https://isaanrecord.com/2020/05/20/mining-nong-bua-lam-phu/
343
จาก ขู่ฆา่ ! หัวหน้าพรรคสามัญชนหลังต้านเหมืองหินดงมะไฟ องค์กรสิทธิจกี้ .ยุตธิ รรมดูแลด่วน, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/09/89642
344
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 161/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ทั้งนี้ มาตรา 70 บัญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิ
ด�ำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย”
342
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ทั้ ง หมดในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เนื่ อ งจากมี ข ้ อ ห่ ว งกั ง วลถึ ง ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของประชาชน
และชุมชนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เกี่ยวกับ
การยืน่ ค�ำขออาชญาบัตรพิเศษส�ำรวจแร่ทองค�ำของบริษทั แห่งหนึง่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรเี ป็นพืน้ ทีร่ วมกว่า 14,650 ไร่345

บทที่ 4

สิทธิชุมชนกับโครงการเขื่อนและก�ำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มีประชาชนจ�ำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิก
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหาดม่วงงาม ต�ำบลม่วงงาม
อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบรรเทาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยป้องกัน
อาคารบ้านเรือนและส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว และช่วยเสริมทัศนียภาพของชายหาดให้มีความสวยงาม
แต่ประชาชนผู้คัดค้านเห็นว่าการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไม่มีความจ�ำเป็นเนื่องจากตัวหาดไม่ได้มีสภาพที่ถูกกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างรุนแรง และการด�ำเนินการโครงการที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล โดยเฉพาะผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ 346 แม้ ที่ ผ ่ า นมาโครงการนี้ ได้ มี
การเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนมาแล้วรวม 2 ครั้งเมื่อปี 2561 และ 2562 และได้มีการจัดท�ำรายงานประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (Initial Environmental Examination: IEE) แต่ไม่ได้มกี ารจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เนือ่ งจากในปี 2556 ได้มปี ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เพิกถอนก�ำแพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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จาก คนเมืองจันท์ฮือค้านเหมืองทอง-จี้ถอนชื่อออกจากแผนยุทธศาสตร์ นักการเมืองท้องถิ่น-ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านภาคธุรกิจ-ภาคประชาชนจับมือต้าน, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25828
346
จาก “รองผู้ว่าฯ สงขลา” ตรวจเขื่อนม่วงงามหลังถูกร้องให้ระงับโครงการฯ ย�้ำเทศบาลเร่งท�ำความเข้าใจ,
โดย สงขลาทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก https://www.songkhlatoday.com/content/28559/
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้มีการยกเลิก
โครงการดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองสงขลาได้มีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีค�ำสั่งให้ระงับการด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลไว้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ เป็นอย่างอืน่ หรือจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ โดยให้เหตุผลว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานหรือรายงานทางวิชาการที่ยืนยันได้ว่าการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวจะสามารถป้องกัน
การกั ด เซาะชายหาดได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ บ ริ เวณหน้ า เขื่ อ นและบริ เวณพื้ น ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง
และหากมีการด�ำเนินการก่อสร้างไปจนเสร็จสิน้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ชุมชน
และชายหาดโดยไม่อาจฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิมได้347
		 นอกจากกรณีโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งหาดม่วงงามแล้ว ยังมีกรณีที่
คล้ายคลึงกันจากการด�ำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดมหาราช
อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 2 โดย กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
จากตัวแทนเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดสทิงพระ คัดค้านการก่อสร้างดังกล่าวโดยเห็นว่า พืน้ ทีช่ ายหาดไม่ได้มกี ารกัดเซาะ
อย่างรุนแรง และการก่อสร้างก�ำแพงป้องกันคลืน่ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝัง่ มากขึน้ จากการสะท้อนกลับ
ของคลื่ น และมี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ช ายหาดของประชาชน นอกจากนี้ โครงการดั ง กล่ า วควร
ต้องจัดท�ำรายงาน EIA ซึ่ง กสม. พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าแม้โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะเคยจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ติดกับแนวก่อสร้างบริเวณริมหาดมหาราช
และประชาชน ในชุมชนชายฝั่งที่อาศัยอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักและอาจได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการยังไม่ได้ทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการมาก่อน และไม่ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น นอกจากนี้ ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา มีเพียงการน�ำเสนอข้อมูลรูปแบบเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเลประเภทต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกและสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เท่านั้น โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน และไม่ได้รับทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าว
แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น บริเวณชายฝั่งด้านทิศเหนือของโครงการยังเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้าน
ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณชายหาดเป็นที่จอดเรือและตากสัตว์น�้ำมาโดยตลอด โดยไม่ปรากฏว่า
มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงแต่อย่างใด กสม. จึงเห็นว่า การด�ำเนินโครงการดังกล่าวมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากเป็นการด�ำเนินการที่ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่เป็นไปตามหน้าที่ของรัฐ
ในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ348
		 นอกจากนี้ ยังมีกรณีโครงการเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการที่จะผันน�้ำจาก
แม่น�้ำยวมที่ปากแม่น�้ำอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำแก่อ่างเก็บน�้ำเขื่อนภูมิพล ซึ่งคาดการว่าจะด�ำเนิน
การเสร็จสิ้นในปี 2570 แม้จะมีการประมาณว่าพื้นที่ท�ำกินของประชาชนจะได้รับผลกระทบ 25 ราย พื้นที่รวม 109 ไร่
โดยเป็นพืน้ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ และกระทบสิง่ ปลูกสร้าง 9 แห่ง ซึง่ โครงการได้ตงั้ งบประมาณในการฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมไว้กว่า
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จาก ค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขด�ำที่ ส. 3/2563.
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 168/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

400 ล้านบาท เช่น การฟื้นฟูป่า ระบบนิเวศน์ในล�ำน�้ำ โดยได้มีการหารือและก�ำหนดการเยียวยาร่วมกับจังหวัด349
อย่างไรก็ตาม ประชาชนในหลายหมู่บ้านได้คัดค้านโครงการดังกล่าว โดยเห็นว่าการก่อสร้างจะต้องมีการขุดอุโมงค์
ผ่าทะลุปา่ รอยต่อในหลายจังหวัด มีการตัดป่าท�ำถนนเส้นใหม่และขนเครือ่ งจักรและอุปกรณ์กอ่ สร้างต่าง ๆ รวมถึงมีการใช้
ระเบิดท�ำลายหิน ทลายภูเขา ขนเศษหินและดินไปทิ้งไว้ในหุบเขาซึ่งจะกระทบต่อที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินของประชาชน
ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่น และการปนเปื้อนของแร่ธาตุอันตรายที่ถูกขุดขึ้นมา
อีกด้วย โดยทีผ่ า่ นมาแม้จะมีเจ้าหน้าทีช่ แี้ จงข้อมูลกับคนในชุมชน แต่ยงั คงมีคนบางส่วนในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ที่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอทั้งในเรื่องผลกระทบของโครงการและมาตรการเยียวยาชดเชยที่เป็นธรรม350

สิทธิชุมชนกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บทที่ 4

		 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการการขยายผลโครงการ “สามเหลี่ยมมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 โดยก�ำหนดให้อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า
แห่งอนาคต” ภายใต้การด�ำเนินการของศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหลักการแผนเร่งด่วนการลงทุนซึ่งจะก่อให้เกิดโครงการท่าเรือน�้ำลึก การเชื่อมถนน และการสร้างโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล แสงอาทิตย์และลมในพื้นที่351 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินโครงการที่ผ่านมานั้นได้รับการคัดค้านจากประชาชนบางส่วน
ในพื้นที่ ซึ่ง กสม. เคยได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการไม่ค�ำนึงถึงสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมีการปิดกั้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างหมู่บ้าน
ในต�ำบลเดียวกันซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวด้วย352 และประชาชนบางส่วนยังมีข้อห่วง
กังวลว่าการเห็นชอบหรืออนุมตั โิ ครงการดังกล่าวขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน เนือ่ งจากรัฐบาลได้เห็นชอบโครงการ
ดังกล่าวโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนว่ามีความต้องการโครงการดังกล่าวในพื้นที่ภูมิล�ำเนาของ
ตัวเองหรือไม่353 นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้มีประกาศรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโดยให้มีการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นด้วยวาจาในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาการถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) ของชาวมุสลิม
ในพื้นที่ ประกอบกับเป็นช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้เกิดเสียงคัดค้านจากประชาชน
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จาก เพิ่มน�้ำต้นทุน เขื่อนภูมิพล เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 1.6 ล้านไร่ ในลุ่มเจ้าพระยา, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/economy/news-372252
350
จาก หลายสิบหมู่บ้านค้านโครงการผันน�้ำยวมลงเขื่อนภูมิพล เตรียมยื่นหนังสือคัดค้าน-ชี้ กมธ. ดูถูกบอกว่าจะ
ให้บา้ นละ 1 ล้าน-แย่งความสุขชุมชน, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24661
351
จาก ครม. สัญจรไฟเขียวแผนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษจะนะ จังหวัดสงขลา 1.86 หมื่นล้าน, โดย กรุงเทพธุรกิจ,
2563. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862986
352
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 106/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
353
จาก เครือข่ายนักวิชาการ-นักกิจกรรมฯ ย�้ำ จุดยืนเดิม ทบทวนนิคมฯ จะนะ, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/294482
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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บางส่วนถึงความจริงใจในการรับฟังความคิดเห็นเป็นเหตุให้เลื่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นออกไป354 แม้ต่อมา ศอ.บต.
ได้จัดรับฟังความคิดเห็นด้วยวาจาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 แต่มีการอนุญาตให้เฉพาะประชาชนใน 3 ต�ำบล
เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่จ�ำกัด
อย่างยิ่ง จึงก่อให้เกิดการชุมนุมคัดค้านของประชาชนที่ถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น355
		 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาได้จัด
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเรือ่ งการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2562 เพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นโครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทีร่ บั ทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2563 เรื่องผลการรับฟังความเห็นของประชาชน
ต่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจอ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสงขลาด�ำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน356
ซึ่งการแก้ไขผังเมืองดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองเดิมจากพื้นที่เกษตรกรรม
เป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีข้อห่วงกังวลว่าการแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นไปตามศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่
ในด้ า นเกษตรกรรมและทรั พ ยากรทางทะเล และจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการแก้ไขผังเมืองรวมซึ่งจะส่งผลกระทบดังกล่าว
ขาดการศึ ก ษาประเมิ น ผลกระทบและการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนอย่ า งครบถ้ ว น 357 อย่ า งไรก็ ต าม
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องปิดประกาศ 30 วัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงข้อคิดเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศเพื่อให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาค�ำร้องต่อไป358
		 นอกจากกรณีการคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้แล้ว ยังมีผลสืบเนือ่ งจาก
การที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ภาคตะวันออก แต่มีผู้คัดค้านโดยเห็นว่าการจัดท�ำ
ผังเมืองไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออก ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ได้ยนื่ ฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพือ่ ขอให้มกี ารเพิกถอนประกาศคณะกรรมการนโยบาย
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จาก ประกาศศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง แจ้งเลื่อนการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา
ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในการขั บ เคลื่ อ นโครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ อ� ำ เภอจะนะ จั ง หวั ด สงขลา
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563.
355
จาก วิจารณ์พิจารณาปาหี่ “จะนะรักษ์ถิ่น” ประกาศคว�่ำบาตรเวทีฟังความคิดเห็นนิคมอุตฯ จะนะ, โดย กรีนนิวส์,
2563. สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=21379
356
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34287
357
จาก ความเห็นทางกฎหมาย: ความไม่ถกู ต้องของกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาเพือ่ รองรับอุตสาหกรรม
จะนะ, โดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, 2563. สืบค้นจาก https://enlawfoundation.org/newweb/?p=5186
358
จาก ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมหาดไทยชี้แจงการปรับแก้ผังเมืองจะนะ,
โดย รัฐบาลไทย. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35613
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรือ่ ง แผนผังการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ทีจ่ ะเปลีย่ นพืน้ ทีส่ เี ขียวซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมจ�ำนวนมากไป
เป็นเขตพืน้ ทีส่ มี ว่ งซึง่ เป็นพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม และให้มกี ารแก้ไขข้อก�ำหนดพืน้ ทีช่ นบทให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้359

4.4.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ส�ำคัญ
ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ

บทที่ 4

		 สถานการณ์ ไ ฟป่ า ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ในปี
2563 มีความรุนแรงกว่าในปีที่ผ่านมา โดยจากสถิติข้อมูล
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ
2562 พื้นที่ในภาคเหนือที่ถูกไฟไหม้มีจ�ำนวน 102,451 ไร่
แต่ในปีงบประมาณ 2563 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 130,610 ไร่360
โดยไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน
ในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐได้ด�ำเนินการจัดระเบียบ
และควบคุมการเผาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ
และพืน้ ทีก่ ารเกษตรทัง้ ในและนอกพืน้ ทีป่ า่ โดยรัฐบาลได้เน้นย�ำ้
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจับกุมด�ำเนินคดีผทู้ จี่ ดุ ไฟเผาป่าและผูท้ บี่ กุ รุกเข้าไปในป่าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
และเน้นย�้ำมาตรการปิดป่า 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขอคืนพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ361 อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาล
ให้ความส�ำคัญกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการบังคับใช้มาตรการปิดป่าแบบเด็ดขาดดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยและพึง่ พาการด�ำรงชีวติ ในเขตป่าได้ เช่น มีรายงานว่าอุทยาน
แห่งชาติหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประกาศห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติในเดือนมีนาคม
ถึงเดือนเมษายน ท�ำให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตและการเข้า-ออกหมู่บ้านของประชาชน
ในพื้นที่กว่า 242 ชุมชน362

กรณีพิพาทพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน
		 อ่าวบ้านดอนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ส�ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 อ�ำเภอของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ อ�ำเภอไชยา อ�ำเภอท่าฉาง อ�ำเภอพุนพิน อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์

359

จาก ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอน ประกาศ กก.EEC เหตุเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวเป็นอุตสาหกรรม ชี้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน-สภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25560
360
จาก ตารางสถิติเปรียบเทียบการเกิดไฟป่าในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2562-2563, โดย กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2563. สืบค้นจาก http://portal.dnp.go.th/Content/firednp?contentId=15705
361
จาก นายกสั่งเด็ดขาด ดับไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/873936
362
จาก หวั่นประกาศ อช. ห้ามชาวบ้านเข้าป่ากลายเป็นน�้ำผึ้งหยดเดียว เดือดร้อนทั้งเมือง ชี้ 242 หมู่บ้านในเขตป่า
อนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดือดร้อนแน่ แกนน�ำกะเหรี่ยงชี้นโยบายไม่เป็นธรรม-ซ�้ำเติมคนชายขอบ, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563.
สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24722
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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และอ�ำเภอดอนสัก โดยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้ประโยชน์ด้านการประมงร่วมกัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มประมง
พาณิชย์ และผูป้ ระกอบการเลีย้ งหอยทะเล กรณีพพิ าทในพืน้ ทีด่ งั กล่าวเกิดจากการทีร่ ฐั ให้สมั ปทานป่าชายเลนแก่เอกชน
จนน�ำไปสูก่ ารบุกรุกทีป่ า่ ชายเลนนอกเขตสัมปทานเพือ่ ท�ำนากุง้ ในปี 2522 รัฐได้อนุญาตให้เอกชนและเกษตรกรเข้ามาใช้
พืน้ ทีเ่ พือ่ เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ได้โดยมีการจัดสรรพืน้ ทีท่ างทะเลให้เอกชนมีสทิ ธิใช้พนื้ ทีช่ ายฝัง่ เพือ่ เลีย้ งหอย363 ต่อมารัฐบาล
มีนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้น โดยสามารถน�ำหนังสือรับรองสิทธิ
การใช้ประโยชน์ในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ออกโดยกรมประมงไปเป็นหลักประกันเงินกู้ได้โดยตรง364 จึงน�ำไปสู่การบุกรุก
จับจองพื้นที่นอกเขตอนุญาตโดยมีการกั้นคอกเลี้ยงหอย และมีการซื้อขายพื้นที่กันโดยผิดกฎหมาย มีการกีดกัน ปิดกั้น
การเดินเรือประมงของชาวบ้าน ท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้ามาท�ำประมงพื้นบ้านเพื่อเลี้ยงชีพได้365 ทั้งนี้ แม้ว่าโครงการ
จะได้ยุติลงแล้วในปี 2551 แต่พื้นที่สาธารณะที่มีการบุกรุกดังกล่าวยังคงถูกครอบครองโดยเอกชนอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ยังมีการสร้างคอกหอยกลางทะเล ปลูกขน�ำเพือ่ เฝ้าคอกหอย ไปจนถึงการปลูก รีสอร์ทกลางทะเลเพือ่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ท�ำกินของชาวประมงพื้นบ้าน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเอกชนที่ลงทุนในพื้นที่
และประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
		 จากประเด็ น ปั ญ หาดั ง กล่ า ว กสม. ได้ อ อกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เมื่อปี 2561 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี
ผู้ประกอบการขยายพื้นที่บุกรุกจับจองพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อประกอบกิจการเลี้ยงหอยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยเห็นว่าการด�ำเนินการเพาะเลี้ยงหอยทะเลนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและกลุ่ม
ชาวประมงพื้นบ้านในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการเพาะเลี้ยงหอยหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และด�ำเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ที่จะมีการรื้อถอนคอกหอยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ รวมทั้งให้มีการก�ำหนด
แนวเขตเพือ่ การอนุรกั ษ์และมาตรการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์รว่ มกันระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 366
แม้ทผี่ า่ นมารัฐพยายามแก้ไขปัญหาการรุกลำ�้ พืน้ ทีส่ าธารณะดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง แต่กไ็ ม่สามารถด�ำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้เพาะเลี้ยงหอยที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้ทั้งหมด โดยยังปรากฏว่ามีการบุกรุกและจับจองพื้นที่เพื่อกั้นคอกเลี้ยงหอยอยู่
ในปี 2563 มีการกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจข่มขูแ่ ละเรียกร้องเงินจากพ่อค้าทีร่ บั ซือ้ ลูกหอยแครงจากชาวบ้านในพืน้ ที่367

363

จาก นิเวศวิทยาการเมืองของการจัดการทรัพยากรชายฝัง่ ทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 2563, โดย เพ็ญนภา สวนทอง และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, สืบค้นจาก
http://www.polsci-law.buu.ac.th/pegjournal/document/7-2/6.pdf
364
จาก ชี้แจงโครงการซีฟู้ดแบงค์ (Sea Food Bank), โดย กรมประมง, 2563. สืบค้นจาก https://www.fisheries.
go.th/prnews/Sea_Food_Bank.html
365
จาก นิเวศวิทยาการเมืองของการจัดการทรัพยากรชายฝัง่ ทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 2563, โดย เพ็ญนภา สวนทอง และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, สืบค้นจาก
http://www.polsci-law.buu.ac.th/pegjournal/document/7-2/6.pdf
366
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 120/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
367
จาก ตร.จับพ่อค้าหอยแครง เรียก 5 ล้าน แลกไม่ถูกด�ำเนินคดี เลยโดนชาวบ้านล้อมรถ, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/south/1849308
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

และกรณีเอกชนผู้เลี้ยงหอยแครงใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ชาวบ้านที่เข้ามาเก็บหอยในพื้นที368
่ น�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระหว่างเอกชนผู้เลี้ยงหอยแครงกับชาวประมงพื้นบ้านขึ้นอีก รัฐบาลจึงได้ด�ำเนิน
มาตรการรือ้ ถอนคอกหอยรวมถึงสิง่ ปลูกสร้างทีล่ ว่ งลำ�้ ล�ำนำ�้ สาธารณะอีกครัง้ โดยมีการออกประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ก�ำหนดให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ภายใน 60 วัน นับแต่วันออกประกาศ มิเช่นนั้นจะมีการด�ำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างบนที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดเพื่อให้มีการคืนสภาพพื้นที่สาธารณะ369

การประเมินสถานการณ์

บทที่ 4

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นความส�ำคัญของการ
เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศและการป้องกันการบุกรุกการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ โดยให้ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัย
และท�ำกินในพื้นที่แต่เดิมสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท�ำกินได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น การด�ำเนินการส�ำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อออกมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้มีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ได้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก�ำหนด นอกจากนี้ นโยบายที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงระบบ
ที่ดินท�ำกินและลดความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดินของประชาชน โดยการจัดสรรที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่
ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรภายใต้การด�ำเนินการของ คทช.
ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค นโยบายดั ง กล่ า วยั ง มี ลั ก ษณะเป็ น นโยบายที่ มุ ่ ง จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละที่ ดิ น
โดยรัฐอนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างจ�ำกัด จึงยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของสิทธิชุมชนในการจัดการบ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนตามที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ และยังคงมีกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนบางกลุ่มที่
กังวลว่าตนจะได้รับผลกระทบจากนโยบายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์
ซึ่งมักอาศัยในพื้นที่ป่ามาแต่เดิมและพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในการด�ำรงชีวิต และแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะเคยมีมติ
ที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่การด�ำเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะท�ำให้วัตถุประสงค์ของมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวตรงตามเป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยปรากฏว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง
รวมทั้งกลุ่มชาวเลประสบปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่อยู่อาศัยที่ท�ำกินและถูกด�ำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู้อนุญาตให้ด�ำเนินการหลายโครงการที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และสุขภาพของประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ
และในหลายกรณีไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วนถึงการด�ำเนินโครงการและผลกระทบที่จะตามมา เป็นเหตุ
ให้มกี ารคัดค้านเกิดขึน้ ในภายหลังจากทีโ่ ครงการเริม่ ด�ำเนินการแล้ว ท�ำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร
ที่ด�ำเนินการกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ในส่วนของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน คือ
ปัญหาไฟป่าโดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคเหนือซึง่ มีความรุนแรงมากกว่าในปีทผี่ า่ น ๆ มา ท�ำให้เกิดปัญหาฝุน่ ควันทีส่ ง่ ผลกระทบ
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จาก หนีตายวุ่น! ชาวบ้านงมหอย เจอคนขับเจ็ตสกียิงปืนขู่, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://
www.matichon.co.th/news-monitor/news_2222298
369
จาก ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือ่ ง ให้รอื้ สิง่ ปลูกสร้าง อาคาร (ขน�ำเฝ้าหอยและโฮมสเตย์) หรือสิง่ ใด ๆ ทีไ่ ด้กอ่ สร้าง
หรือติดตั้งในที่จับสัตว์น�้ำบริเวณทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือด�ำเนินการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งระดมก�ำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การจัดเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่า ร่วมกับประชาชนในพื้นที่และการใช้อากาศยานเพื่อช่วยในการดับไฟ แต่การใช้มาตรการ
บางอย่าง เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อจับกุมด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำการเผาป่า หรือบุกรุกพื้นที่ป่า
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงมาตรการปิดป่าอย่างเด็ดขาดนั้น แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหลายชุมชนที่อยู่อาศัยและมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาป่าได้
ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. รัฐบาลควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่เพื่อรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการบ�ำรุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง หรือจัดท�ำกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถเข้ามาจัดการร่วมกันกับรัฐได้โดยที่ชุมชนเป็น
ผู้มีบทบาทหลักในการจัดการดูแล (Community-based Co-management) และปรับใช้การด�ำเนินการในหน่วยงาน
ของรัฐให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
2. รัฐบาลควรเร่งด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรือ่ งแนวนโยบายในการฟืน้ ฟูวถิ ชี วี ติ
ชาวกะเหรี่ยง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ในการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ โดยยุติการจับกุมด�ำเนินคดีและยอมรับการจัดการและการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในระหว่างที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่ได้ประกาศใช้ รวมทั้งเพิ่มกลไกการสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรึกษาหารือ
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
3. ในการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลหรือที่รัฐบาลอนุญาตให้ด�ำเนินการในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมนั้น หากเป็นการด�ำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกิน
หรือคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน รัฐบาลต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยประชาชนและชุมชนต้องได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการตั้งแต่เริ่มแรก
รวมทัง้ รับรูถ้ งึ ข้อมูลผลกระทบทัง้ ในทางบวกและลบอย่างถูกต้องครบถ้วน และการด�ำเนินการต่าง ๆ ต้องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางเพื่อแสวงหาการยอมรับร่วมกันอย่างเหมาะสม และต้องมีมาตรการ
การเยียวยาอย่างจริงจังให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และรวดเร็ว

4.5

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ภาพรวม

นับแต่ปี 2554 สหประชาชาติได้จัดท�ำแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจขึ้น
ในชื่อว่า “หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights: UNGPs)” โดยหลักการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีของรัฐตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงพันธกรณีในการคุ้มครองบุคคลจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน (Protect) การประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และการดูแลให้ผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้รับการเยียวยา (Remedy) ทั้งโดยกลไกการเยียวยาของรัฐหรือของธุรกิจเอกชน

164

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ในการยกระดั บ ตามหลั ก การชี้ แ นะฯ ประเทศไทยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ และได้ มี ก ารด�ำเนิ น การ
เพื่อขับเคลื่อนหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(National Action Plan: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เน้นความส�ำคัญใน 4 ประเด็นหลักซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นปัญหาส�ำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการ
แก้ไข ได้แก่ ประเด็นแรงงาน ประเด็นชุมชน ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และประเด็นการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน บรรเทาและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจ ทัง้ นี้ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียทีม่ แี ผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
ในปีที่ผ่านมานั้น มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

บทที่ 4

4.5.1 การด�ำเนินการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
			 (2562-2565)
		 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ได้ก�ำหนด
แผนกิจกรรมต่าง ๆ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบต้องด�ำเนินการภายในกรอบระยะเวลา โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและผลักดันแผนดังกล่าวไปสู่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ของสังคม ในปีที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด�ำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีหน้าที่ต้องน�ำแผนปฏิบัติการฯ ไปขับเคลื่อน โดยการหารือเพื่อสร้างความเข้าใจและก�ำหนดแนวทางความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในระดับนโยบายกับกระทรวงต่าง ๆ และระดับจังหวัด
โดยได้มกี ารก�ำหนดจังหวัดน�ำร่อง 10 จังหวัด (พะเยา เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ อยุธยา อ่างทอง สงขลา
และปัตตานี) เพื่อค้นหารูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ อย่างเป็น
รูปธรรมในพื้นที่ระดับจังหวัด รวมทั้งการร่วมมือกับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) ในการอบรมให้ความรู้ในประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ให้กบั ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในระดับจังหวัดด้วย370
		 ในส่ ว นของการด�ำเนิ น การต่ อ ภาคธุ ร กิ จ นั้ น
รั ฐ บาลโดยกรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพได้ จั ด อบรมแก่
ภาคธุ ร กิ จ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการ
ประกอบธุรกิจ ตามหลักการชี้แนะฯ และแผนปฏิบัติการฯ
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในเชิงบวกแก่ภาคธุรกิจด้วยการจัดงาน
มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2563

370

จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ 0405/6871 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563. งานเดิม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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(Human Rights Awards 2020) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 371 ให้แก่องค์กรธุรกิจทั้งขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีความโดดเด่นในการน�ำหลักการสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตน
ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยอาศัยหลักการชี้แนะฯ และแผนปฏิบัติการฯ
เป็นเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป372 นอกจากนี้ ในการส่งเสริมให้
บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยเคารพหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น คณะกรรมการก�ำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกับ กสม. ด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” โดยความร่วมมือจากผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ
และนักวิชาการ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจที่จดทะเบียนหรือประกอบกิจการในตลาดหลักทรัพย์ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ และช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถน�ำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของตนตามความเหมาะสม373 โดยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กรและการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรได้374 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถ
น�ำประเด็นเรื่องการด�ำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนมาเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ซึ่งเป็นแบบแสดงรายงาน
ประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอหลักทรัพย์ (แบบ filing) ส�ำหรับบริษทั ทีจ่ ะเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน
ซึ่งเป็นมาตรการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการความยัง่ ยืน การจัดการผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่ธรุ กิจ และการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ คารพ
สิทธิมนุษยชน โดยหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565375
		 ในส่วนของกลไกการก�ำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่ง กสม.
ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้มีการพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกระทรวงยุติธรรมมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ น ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารฯ376
รวมถึงการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหากรณีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากการด�ำเนินธุรกิจซึ่งเสี่ยง

371

จาก รมว.ยุติธรรม มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2563, โดย เว็บไซต์รัฐบาลไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35558
372
จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ 0405/6871 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
373
จาก หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.สภ. 2744/2563 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อการประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจ�ำปี 2563.
374
จาก ก.ล.ต. จัดประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน”
ครั้งแรกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้บริษัทจดทะเบียน, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8132
375
จาก หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.สภ. 2744/2563 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
376
จาก รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2563. จัดโดย กระทรวงยุติธรรม
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ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงกรณีการด�ำเนินการของนักลงทุนไทยในต่างประเทศด้วย377 นอกจากนี้ เมื่อวันที่
30 มิถนุ ายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565)
โดยในแผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ก�ำหนดให้มีการผลักดันการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิด
ผลในการปฏิบัติอย่างจริงจัง378 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง379

4.5.2 การประกอบธุรกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4

		 ที่ผ่านมา องค์กรภาคธุรกิจหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับรู้และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจตามหลักการชี้แนะฯ โดยปรากฏว่า มีหลายองค์กร
ที่ได้ด�ำเนินการประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน (Human rights policy) รวมถึงการด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human rights due diligence) และการก�ำหนดมาตรการการเยียวยากรณีมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มภาคธุรกิจในลักษณะเครือข่ายที่มีส่วนในการสนับสนุน
และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact
Network Thailand) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการตามกรอบความร่วมมือ UN Global Compact ที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจด�ำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการ 10 ประการที่เน้นความส�ำคัญ
ทั้ ง ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยเมื่ อ วั น ที่
31 สิงหาคม 2563 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand
Business Leadership for SDGs 2020” เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของ UN Global Compact โดยมีตวั แทนจากองค์กร
จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม กว่า 200 องค์กร
เข้าร่วมพูดคุยถึงปัญหาและการด�ำเนินการทัง้ ด้านสิทธิมนุษยชน
แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต380 ภายในงาน
มีการประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดยสมาชิกมีเป้าหมายทีจ่ ะลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ
ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals:
UN SDGs) จ�ำนวนกว่า 1,088 โครงการ และน�ำหลักการ

377

จาก ค�ำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน.
378
จาก แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2562-2565)
379
แหล่งเดิม.
380
จาก โกลบอลคอมแพ็ก รวมพลังผู้น�ำธุรกิจ ฟื้นศก.-สังคม ยั่งยืน, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_2332764
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติไปก�ำหนดเป็นทิศทางการด�ำเนินธุรกิจหลักขององค์กร381นอกจากนี้
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ยังได้รว่ มมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ จัดตัง้ สถาบันธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights Academy) ขึ้น โดยได้จัดอบรมหลักสูตรน�ำร่องในหัวข้อ “ธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ภาคปฏิบัติ” เมื่อเดือนธันวาคม 2563382
		 อย่างไรก็ตาม ความรับรู้และเข้าใจเรื่องความส�ำคัญของการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการชี้แนะฯ ยังเป็นไปโดยจ�ำกัด อีกทั้งการด�ำเนินการในระดับนโยบายนั้นอาจไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบการของ
ภาคธุรกิจจ�ำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานขัน้ พืน้ ฐานโดยเฉพาะการจ่ายค่าแรงและการเลิกจ้าง
ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งในส่วนของแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานต่างด้าว383 นอกจากนี้ การด�ำเนินการ
ของธุรกิจเอกชนหลายรายยังคงมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในประเด็นการใช้กระบวนการยุติธรรม
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับแรงงานนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือสื่อมวลชน ที่ออกมาเปิดเผยหรือเรียกร้องว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจ อันมีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
(Strategic Litigation Against Public Participation: SLAPP) เพื่อให้ผู้ออกมาใช้สิทธิเรียกร้องประสบความยาก
ล�ำบากและยุตกิ ารเรียกร้องดังกล่าว เช่น กรณีการฟ้องร้องด�ำเนินคดีของบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ทีป่ ระกอบกิจการฟาร์มไก่
ในจังหวัดลพบุร384
ี กรณีการฟ้องร้องด�ำเนินคดีของบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ทีป่ ระกอบกิจการโรงงานก�ำจัดขยะอุตสาหกรรม
ในจังหวัดปราจีนบุรี385หรือกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ประกอบกิจการโรงงานยางมะตอยในจังหวัดเพชรบูรณ์
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทกับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออุตสาหกรรม
จังหวัดและศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด เพื่อไม่ให้มีการก่อตั้งโรงงานดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน โดยมีการเรียก
ค่าเสียหายกว่า 1 ล้านบาท386 เป็นต้น
		 ในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มีความเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชนได้ง่าย อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับชุมชน ไปจนถึงปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
ท�ำเหมืองประเภทต่าง ๆ อาทิ กรณีเหมืองแร่ถ่านหิน อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีปัญหาเรื่องการจัดรับฟัง

381

จาก ค�ำประกาศเจตนารมณ์การร่วมพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย สมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทย ในงาน “GCNT FORUM 2020 : Thailand Business Leadership for SDGs” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ.
382
จาก GCNT-กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ-UNDP ชูธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโลกหลังโควิด-19, โดย ไทยพับลิก้า,
2563. สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2020/12/ungc-national-dialogue-on-business-and-human-rights/
383
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 4.1 สิทธิแรงงาน.
384
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.2 การกระท�ำทรมาน การบังคับสูญหาย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน.
385
แหล่งเดิม.
386
จาก ตัวแทนชุมชนเรารักนางัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลักร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิต
ยางมะตอยในพืน้ ทีช่ มุ ชน, โดย มูลนิธนิ ติ ธิ รรมสิง่ แวดล้อม, 2563. สืบค้นจาก https://enlawfoundation.org/newweb/?p=5152
&fbclid=IwAR04T2cgvKz9r0UjE-NWadmCEqfkPKSxLmzrHt3sBlrXyWqRuIwqRBeYiCY
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ความคิดเห็นในกระบวนการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็น
กลุ่มชาติพันธุ387
์ หรือกรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูน ต�ำบลดงมะไฟ อ�ำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ซึ่งมีข้อกังวลทั้งในเรื่องการข่มขู่คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผลกระทบจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม388 เป็นต้น

4.5.3 สิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน

บทที่ 4

		 ตามหลั ก การชี้ แ นะฯ และแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562-2565) หน้าทีข่ องรัฐในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจนัน้
ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงการด�ำเนินธุรกิจภายในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่นด้วย
ที่ผ่านมา การด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อ
กันในบางกรณียังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีตัวแทนชาวบ้านในประเทศกัมพูชา ได้ยื่น
ฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อศาลแพ่งกรุงเทพโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ประกอบธุรกิจไทยแห่งหนึ่งที่เข้าไปประกอบธุรกิจในกัมพูชา
โดยได้รบั สัมปทานทีด่ นิ ทีม่ ชี าวบ้านอยูอ่ าศัยและท�ำกินในพืน้ ที่ ได้ท�ำการไล่รอื้ และเผาท�ำลายทรัพย์สนิ ของชาวบ้านกว่า
700 ครัวเรือน และ กสม. เคยมีความเห็นว่า การด�ำเนินการของบริษทั ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการชีแ้ นะฯ แล้วนัน้ 389
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำสั่งให้รับคดีไว้พิจารณาเป็นคดีแบบกลุ่มแล้ว ภายหลังที่ก่อนหน้า
ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งไม่รับพิจารณาเป็นคดีแบบกลุ่ม390 หรือกรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกของบริษัทเอกชนไทย
ที่เมืองมยิตตา ประเทศเมียนมา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม การปนเปื้อนของตะกอน
และกากแร่ รวมถึงสารหนูและสารตะกั่วในแม่น�้ำที่ชาวบ้านใช้ในการด�ำรงชีพซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และพืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย ท�ำให้ชาวบ้านด�ำเนินการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวหลายคดี ซึ่ง กสม. ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน จึงได้ท�ำการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม ให้มีการจัดตั้ง
กลไกในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ
และมีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพและให้มีการติดตามผลอย่างเคร่งครัด391
		 ในการพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ กสม. มีข้อเสนอแนะนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมได้
ด�ำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีอ�ำนาจให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ แก้ไขปัญหาในกรณีทมี่ กี ารร้องเรียนจากการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ กรณีจากการลงทุนในประเทศ
และในต่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน
นอกจากนีย้ งั มีการอบรมให้ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจนกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องแก่นกั ลงทุนไทย

387

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 4.2 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
แหล่งเดิม.
389
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 1003/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
390
จาก ศาลรับฟ้องแล้ว คดีชาวบ้านกัมพูชาฟ้องแบบกลุม่ กรณีบ.น�ำ้ ตาลไทยแย่งยึดทีด่ นิ ปลูกอ้อย, โดย กรีนนิวส์, 2563.
สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=21501
391
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 11/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่จะไปลงทุนในต่างประเทศโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และการบังคับใช้แนวปฏิบัติของส�ำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. โดยการก�ำหนดเงือ่ นไขให้ทกุ โครงการ
ที่ได้รับเงินกู้จาก สพพ. จะต้องท�ำการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการด�ำเนินการ
ของ ก.ล.ต. ในการออกหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในแบบแสดงรายงานประจ�ำปี392 ตามที่ได้
กล่าวไปแล้ว
		 นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมายังมีกรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นในบริเวณแม่นำ�้ โขงของประเทศลาวซึง่ มีขอ้ กังวลถึง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย และการด�ำรงชีวิตโดยเฉพาะการท�ำประมงและการเกษตรกรรมของ
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีต่ ดิ อยูก่ บั แม่นำ�้ โขงของประเทศไทย เช่น เขือ่ นไซยะบุรี เขือ่ นปากแบง และเขือ่ นหลวงพระบาง
ซึง่ มีความเกีย่ วพันกับการรับซือ้ ไฟฟ้าจากเขือ่ นดังกล่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�ำ้ เขือ่ นปากแบงนัน้ กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะ393 ไปยังคณะรัฐมนตรีให้ก�ำชับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
รับซือ้ พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวให้ตระหนักถึงข้อห่วงกังวลของทุกภาคส่วน โดยการน�ำหลักการชีแ้ นะฯ มาพิจารณาปรับใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และให้มีการยกระดับความส�ำคัญของแม่น�้ำโขง โดยให้มีการจัดท�ำแผนอนุรักษ์ระบบนิเวศ
และวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น�้ำโขง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)394

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า หลังจากรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทีท่ วีความส�ำคัญมากขึน้ ในปี 2563 รัฐบาลเน้นความส�ำคัญในการเร่งสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการขับเคลือ่ นประเด็นต่าง ๆ ทีก่ �ำหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงการจัดตั้งกลไกในการติดตามผลการด�ำเนินของหน่วยงาน นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังมุง่ เน้นในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กบั ภาคธุรกิจโดยการจัดอบรมซึง่ รวมถึงหลักสูตรทีเ่ ป็นทางการ
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลภาคธุรกิจประเภทต่าง ๆ
ปัญหาหรืออุปสรรค การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น อาจยังไม่เห็นผลส�ำเร็จหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากนัก โดยยังปรากฏว่ามีการด�ำเนินการของภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบ

392

จาก สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณา ต่อข้อ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน มาได้รับ
ผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ของบริษทั เอกชน, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33742
393
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 68/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
394
ณ ปัจจุบนั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เสนอให้กระทรวงพลังงานจัดตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ พิจารณาด�ำเนินการ
ตามที่ กสม. เสนอ โดยกระทรวงพลังงานจะน�ำหลักการชี้แนะฯ (UNGPs) มาพิจารณาประกอบการกระบวนการพิจารณารับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำของ สปป.ลาว นอกจากนี้ ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติยังได้ปรับแผนงบประมาณในปี 2563
เพื่อสนับสนุนโครงการน�ำร่องแต่ละจังหวัดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนริมน�้ำโขง และเสนอแผนต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น�้ำโขง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรริมน�้ำโขงอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ในด้านแรงงาน สิง่ แวดล้อม หรือการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของแรงงานในสภาวการณ์ที่เปราะบางในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้
1. รั ฐ บาลโดยคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ควรเร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างจริงจังภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ และรัฐบาลควรเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการ
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบได้ว่าการด�ำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น อยู่ในขั้นตอนใด
และหากยังไม่ได้ด�ำเนินการ หรือด�ำเนินการล่าช้า ควรให้เหตุผลถึงความล่าช้าหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ
หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

บทที่ 4

2. รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ และหลักการชี้แนะฯ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปในภาคธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งการรับรู้ดังกล่าวยังเป็นไป
โดยจ�ำกัด พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในการประกอบธุรกิจ
3. รัฐบาลควรมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้แก่องค์กรธุรกิจทีไ่ ด้น�ำหลักการชีแ้ นะฯ มาปรับใช้ในการด�ำเนิน
กิจการของตน และควรก�ำหนดให้มีการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการให้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
รับรองส�ำหรับองค์กรธุรกิจ เช่น ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mask ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ของกรม
การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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5

บทที่

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล
173 สิทธิเด็ก
191 สิทธิผู้สูงอายุ
202 สิทธิคนพิการ
ทธิสตรี
217 สิและความเสมอภาคทางเพศ

229 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

5.1

บทที่ 5

เนื้อหาในบทนี้เป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชากรบางกลุ่มที่อาจมีอุปสรรคในการ
เข้าถึงสิทธิ ท�ำให้ไม่สามารถใช้สิทธิหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกับประชากรทั่วไป ทั้งนี้ ประชากรบางกลุ่ม
มีสนธิสัญญาที่จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเป็นการเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก สตรี และคนพิการ ซึ่งได้รับการ
ประกันสิทธิโดยอนุสัญญา CRC อนุสัญญา CEDAW และอนุสัญญา CRPD ตามล�ำดับ ส่วนประชากรสูงอายุ แม้ว่าขณะนี้
จะยังไม่มีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ แต่ในสหประชาชาติได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของการจัดท�ำอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ เนื่องจากหลายประเทศได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว
อีกทั้งประชากรโลกในภาพรวมมีแนวโน้มจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยประเทศไทยก�ำลังจะกลายเป็น “สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์” ในปี 2564 จึงเป็นประเด็นที่ได้รับความส�ำคัญมากขึ้น ส�ำหรับกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและ
สิทธิเป็นปัญหาในบริบทของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อย 2 กลุ่มที่มีลักษณะของปัญหาแตกต่างกัน ได้แก่
กลุม่ คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ และกลุม่ ผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ผูล้ ภี้ ยั ซึง่ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุและผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ แม้วา่ จะไม่มี
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนรองรับเป็นการเฉพาะ แต่ประเทศไทยยังมีพันธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิของประชากร
ใน 2 กลุ่ม ดังกล่าว ตามที่ได้รับการรับรองในกติกา ICCPR กติกา ICESCR และอนุสัญญา CERD

สิทธิเด็ก
ภาพรวม

อนุสัญญา CRC เป็นอนุสัญญาที่รับรองสิทธิเด็กไว้หลายประการ ความหมายของเด็กตามอนุสัญญาฯ หมายถึง
ผูม้ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนติ ภิ าวะก่อนหน้านัน้ ตามกฎหมายอืน่ ทีใ่ ช้บงั คับกับเด็ก การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเด็ก
ตามอนุสัญญาฯ มีหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก395 การค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ในทุกการกระท�ำที่เกี่ยวกับเด็ก การคุ้มครองสิทธิของเด็กในการมีชีวิตอยู่รอดและการพัฒนา และการรับฟังความเห็น
ของเด็กตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะ นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังได้รับรองสิทธิอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น สิทธิที่จะมี
มาตรฐานการด�ำรงชีวติ ทีเ่ พียงพอส�ำหรับการพัฒนาของเด็ก สิทธิดา้ นการศึกษา สิทธิดา้ นสุขภาพ สิทธิทจี่ ะไม่ถกู แทรกแซง
ในความเป็นส่วนตัวโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงและการถูกแสวงประโยชน์ และการปฏิบัติ
ต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาทางอาญา เป็นต้น

395

จาก ข้อ 2 (1) ของอนุสญ
ั ญาฯ บัญญัตวิ า่ รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามทีก่ �ำหนดไว้ในอนุสญ
ั ญานีแ้ ด่เด็กแต่ละคน
ที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�ำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือ
บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของเด็กไว้ในมาตรา 54
ซึ่งก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการดูแล
เด็กเล็กเพื่อให้ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยก่อนเข้ารับการศึกษา นอกจากนี้
มาตรา 71 ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐยังได้ก�ำหนดให้รฐั พึงให้ความช่วยเหลือประชากรเฉพาะกลุม่ รวมถึงเด็กให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มครองป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และให้การบ�ำบัด
ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กที่ถูกกระท�ำดังกล่าว
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CRC ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์สิทธิเด็กของประเทศไทย
ในการพิจารณารายงานการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาฯ เมือ่ เดือนมกราคม 2555 ในหลายประเด็น เช่น รัฐภาคีควรมีมาตรการ
ลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้ำและอุบัติเหตุทางถนน การขจัดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการลงโทษ
ทางร่างกายต่อเด็ก และส่งเสริมการสร้างวินัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง การปรับปรุงบริการด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์
แก่วัยรุ่น การให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน และการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ อาทิ
เด็กโยกย้ายถิ่นฐาน เด็กถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและทางเศรษฐกิจ และเด็กในกระบวนการยุติธรรม396
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐในเรื่องการสร้างความตระหนักแก่พ่อแม่ให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เด็กได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และการสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้
อีกทั้งการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว และการกระท�ำผิดของเด็ก โดยการศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและการกระท�ำผิดของเด็ก เพื่อน�ำมาก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ทีเ่ หมาะสม พิจารณาให้มกี ลไกระดับชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาเด็ก ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ปญ
ั หาได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที
โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส ่ ว นช่ ว ยด�ำเนิ น การตามมาตรา 250 วรรคหนึ่ ง ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ในปี 2563 มีสถานการณ์สิทธิเด็ก การด�ำเนินการของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ดังนี้

5.1.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 ในปี 2563 รัฐได้ด�ำเนินการส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิตรอดและการพัฒนาของเด็กผ่านมาตรการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มาตรการที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก โดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เงิน
อุดหนุนเด็กเล็ก จ�ำนวน 600 บาทต่อเดือน ส�ำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า โดยจะเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2565 เป็นต้นไป จากที่ปัจจุบันให้เงินอุดหนุนแก่เด็กเฉพาะครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน
ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน/ปี โดยการเสนอให้จ่ายแบบถ้วนหน้านี้เพื่อแก้ปัญหาการตกหล่นของเด็กจากครอบครัว
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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.
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การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

ยากจนทีเ่ ข้าไม่ถงึ สวัสดิการทีม่ สี งู ถึงร้อยละ 30397 นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมตั ิ
ให้เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
ของกฎหมายประกันสังคมจากเดิมในอัตรา 600 บาท ต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็นในอัตรา 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร
1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป398

บทที่ 5

		 นอกจากการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก ได้มกี ารจัดท�ำร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 -2570 ทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึง่ เป็นการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ร่างแผนดังกล่าวให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย มีการปรับปรุงให้มีการพัฒนาระบบการดูแลและให้ความรู้แก่ทั้งพ่อและ
แม่ของทารกในครรภ์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการส�ำรวจและคัดกรองค้นหาภาวะความต้องการ
พิเศษ/ด้อยโอกาส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 หากพบเด็กกลุ่มนี้จะต้องได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัย ดูแล พัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และได้รับบริการด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยให้หน่วยบริการจัดโครงการ/กิจกรรมให้
ความรูแ้ ละเตรียมความพร้อมในการดูแล พัฒนา และคุม้ ครองสิทธิเด็กแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง และครอบครัว และยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ปรับปรุงให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับทราบร่างแผนฯ ดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2563 และ
ได้สง่ ร่างแผนนีไ้ ปยังส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป รวมทั้งได้เสนอให้กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ท�ำงานร่วมกัน399 ทัง้ นี้ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจะน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานทัง้ ในระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน400
		 ในระหว่างที่ร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้น�ำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าวมาเป็นกรอบในการด�ำเนินงานในปี 2563 ไปพลาง
ก่อน401 อาทิ กระทรวงศึกษาธิการได้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2563-2565 เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดและส�ำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กร หรือ
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจดุ เน้นคือการยึด “เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ผ่านการจัดกระบวนการ

397

จาก เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 600 บาท แต่เริ่มจ่ายงบปี 2565, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/440552?as=
398
จาก สรุป ข่าวการประชุม คณะรัฐ มนตรี 22 ธั น วาคม 2563, โดย ROYAL THAI GOVERNMENT, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37825
399
จาก บอร์ดเด็กปฐมวัยรับทราบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับใหม่ คัดกรองเด็กพิเศษ-ด้อยโอกาสให้ได้ 99 เปอร์เซ็นต์,
โดย ROYAL THAI GOVERNMENT, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35861
400
จาก "วิษณุ"ขยับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เริม่ ทันที, โดย เดลินวิ ส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/
education/786483
401
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สภาการศึกษาแห่งชาติ ทางโทรศัพท์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข สอดคล้องกับการท�ำงานของสมองผ่านการเล่น ภายใต้บรรยากาศทีอ่ บอุน่ ปลอดภัย ในการด�ำเนินงาน
จะให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติสู่กระทรวงและระดับพื้นที่ บูรณาการ
การท�ำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมหรือเป็นภาคีเครือข่าย
การท�ำงานร่วมกันในการจัดบริการการศึกษาทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับพื้นที่ โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ เพิม่ ช่องทางการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา402 ส่วนกระทรวง
สาธารณสุขได้บูรณาการงานด้านเด็กปฐมวัยกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง โดยในปี 2563 กรมอนามัยได้จัดท�ำ
road map การด�ำเนินงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมาย คือ การส่งเสริมให้เด็กไทยเกิดอย่างมีคุณภาพ
มีการเจริญเติบโตสูงสมส่วน และมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี อย่างไรก็ดี
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาพบอุปสรรคหลายประการ อาทิ ขาดการเชือ่ มโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณาการเฉพาะ
ส่วนกลางแต่ในส่วนภูมภิ าคยังไม่เป็นไปตามแผน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่มสี งั กัดเข้าไม่ถงึ ข้อมูลและขาดการก�ำกับดูแล
ซึ่งจะมีการทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริงต่อไป403
		 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดสัมมนาทางวิชาการประจ�ำปีคณะเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล�้ำด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยมีการน�ำเสนองานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย (อายุไม่เกิน 5 ปี) ในประเทศไทย ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ว่า สุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
มีความสัมพันธ์กบั ระดับความมัง่ คัง่ ของครัวเรือน เด็กในครัวเรือนทีม่ คี วามมัง่ คัง่ มากกว่ามีแนวโน้มทีไ่ ด้จะได้รบั สารอาหาร
ทีค่ รบถ้วนมากกว่า มีโอกาสการเข้าถึงสือ่ ในการเรียนรูม้ ากกว่า มีโอกาสได้อยูก่ บั พ่อแม่มากกว่า และมีการปฏิสมั พันธ์กบั
พ่อแม่มากกว่า การที่แม่เป็นผู้ดูแลหลักและเป็นหัวหน้าครัวเรือนอาจส่งผลทางลบต่อสุขภาพของเด็ก การท�ำกิจกรรม
ร่วมกับเด็ก (โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ การเล่าเรื่อง) ส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กและ
ช่วยลดพฤติกรรมด้านลบ ศูนย์ดูแลเด็กเล็กส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ขณะที่การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความน่าจะเป็นที่เด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและมีอาการสมาธิสั้น
		 สืบเนือ่ งจากปี 2562 กสม. ได้รายงานถึงสถานการณ์ดา้ นสุขภาพของเด็กในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งพบว่ามีภาวะทุพโภชนาการในสัดส่วนที่สูงและมีจ�ำนวนของเด็กไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับวัคซีนป้องกันโรคสูงกว่าเด็ก
ในพื้นที่อื่น ส่งผลให้มีเด็กเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคหัด เป็นต้น ในปี 2563
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งมี
เป้าหมายหนึ่งคือ ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น “พื้นที่ปลอดโรคหัดภายในปี 2563” มีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหัดและการรับบริการวัคซีนผ่านสือ่ บุคคล วิทยุ และอืน่ ๆ404 อย่างไรก็ดี จากรายงานข้อมูล
ของเด็กอายุครบ 1 ปี และ 3 ปีทไี่ ด้รบั วัคซีน ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2563 พบว่า เด็กในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา ปัตตานี

402

จาก ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ, โดย ศธ 360, 2563. สืบค้นจาก https://moe360.
blog/2020/02/18/ศธ-เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐ/
403
จาก สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2563, โดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563.
404
จาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565, โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, 2563.
สืบค้นจาก https://www.isoc5.net/files/strategy_plan/(สมบูรณ์)ยุทธศาสตร์พัฒนา%20ศอ.บต.ปี%2063.pdf
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

นราธิวาส มีอัตราการได้รับวัคซีนสูงกว่าร้อยละ 90 ในช่วงแรกเกิดถึง 2 เดือน แต่หลังจากนั้น อัตราการได้รับวัคซีน
น้อยลงเหลือต�่ำกว่าร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่เป็นวัคซีนที่ต้องเข้ารับในช่วงที่เด็กมีอายุเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป405

บทที่ 5

		 นอกจากนี้ ยังพบภาวะการขาดวิตามินเอของเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้มีอาการทางผิวหนัง สายตา สมองและ
การเรียนรู้ รวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่ติดเชื้อหัด ข้อมูลจากโครงการประเมินความชุกภาวะ
ขาดวิตามินเอในเด็กต�่ำกว่า 5 ปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 พบเด็กที่มีภาวะขาดวิตามินเอร้อยละ 29.36
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาในระดับรุนแรง (ความชุกมากกว่าร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก) สาเหตุหลัก
มาจากการได้รับอาหารไม่ถูกสัดส่วนตามหลักโภชนาการและปัญหาภาวะโภชนาการในมารดา406 ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวิตามินเอให้สถานบริการสาธารณสุข 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การจัดงานกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้เห็นถึงความส�ำคัญของวิตามินเอ407 และการให้ค�ำแนะน�ำเรือ่ งโภชนาการ
อาหาร อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าพ่อแม่บางส่วนไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นภาวะการ
ขาดสารอาหาร เด็กจึงยังใช้ชีวิตท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเบื้องต้น
จากพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดโภชนาการ ปัญหาความยากจน ความพร้อมของ
พ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร ภาวะแม่เลี้ยงเดี่ยว และการมีบุตรมาก เป็นต้น408

5.1.2 การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
		 ในปี 2563 พบกรณีครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งลงโทษเด็กนักเรียนอนุบาลอย่างรุนแรง และหลังจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ปกครองอีกหลายรายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำร้ายนักเรียนเพิ่มเติม ซึ่ง กสม. ได้ออกข่าว
ประชาสัมพันธ์แสดงความห่วงใยต่อกรณีที่เกิดขึ้น เนื่องจากการท�ำร้ายหรือใช้ความรุนแรงต่อเด็กเป็นการละเมิด
ต่อสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกายของเด็กอย่างชัดแจ้ง ขัดกับหลักการคุม้ ครองเด็กและเยาวชนมิให้ถกู ใช้ความรุนแรงหรือการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อนุสัญญา CRC ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
รวมทั้งยังขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย
หรือจิตใจของเด็กซึ่งเป็นความผิดทางอาญา และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ที่รับรองสิทธิ
ในการอยู่รอดปลอดภัยของเด็กปฐมวัยและการได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าทางใด พร้อมทั้ง
เสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะครูในโรงเรียนปฐมวัย
ในวิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการอย่างเข้มข้น และมีการประเมินเป็นระยะ เพื่อให้มีเจตคติที่ดี

405

จาก ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP1,DTP3,HBV3,Hib3,โปลิโอ3, MMR1,IPV,
Rota รายไตรมาส ปี 2563, โดย กระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports /report.
php?source=epi/epi_1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=c88658f4d09acb8c76e6c06ffb58ebaf
406
จาก “การส�ำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดวิตามินเอในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ของจังหวัดชายแดนใต้
พ.ศ. 2562”, โดย วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก http://www.rh12.moph.go.th/wpcontent/uploads/2019/10/
ปัญหาส�ำคัญอิ่นๆvita621022_ย่อ.pdf
407
จาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ
จังหวัดชายแดนใต้ (ศบ.สต.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมมหกรรมวันส�ำคัญวันวิตามินเอ "มองโลกสดใส ใส่ใจวิตามินเอ", โดย
กรมประชาสัมพันธ์, 2563. สืบค้นจาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200129200335691
408
จาก การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563.
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย409นอกจากนี้ กสม. ได้หยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป410
		 จากกรณีการท�ำร้ายเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้น ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ส�ำรวจ
พี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียนเอกชนพบว่า มีผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีด้านปฐมวัยหรือด้านที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 12,000 คน
และส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงได้ร่วมมือกับ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมที่จะจัดอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
ของโรงเรียนเอกชนทัว่ ประเทศ โดยใช้หลักสูตรการอบรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพือ่ ให้ครอบคลุมตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็กในทุกมิติ รวมทั้งเสริมความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น เทคนิคการดูแลเด็กเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเด็ก
จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กันให้กบั พีเ่ ลีย้ งเด็กจะได้ไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการสุม่ เสีย่ ง
ต่อการละเมิดสิทธิเด็ก411 อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปี 2563 จะพบรายงานการลงโทษเด็กนักเรียนที่รุนแรงหลายกรณี
แต่ข้อมูลจากผลส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การ
ยูนิเซฟระบุว่า อัตราของเด็กอายุ 1-14 ปีที่เคยถูกลงโทษด้วยวิธีรุนแรงที่บ้านมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 75 ในปี 2558
เหลือร้อยละ 58 ในปี 2562412
		 นอกจากปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนแล้ว ยังมีการใช้ความรุนแรงในลักษณะของการกลัน่ แกล้ง
หรือที่เรียกว่า “บูลลี่” ข้อมูลจากการเสวนาหัวข้อ “Bullying กลั่นแกล้ง ความรุนแรงที่รอวันปะทุ” เพื่อหาทางออก
และวิธีแก้ไขปัญหาเด็กโดนกลั่นแกล้ง413 ระบุว่าจากการลงพื้นที่ส�ำรวจความคิดเห็นเรื่อง “บูลลี่ กลั่นแกล้ง ความรุนแรง
ในสถานศึกษา” ในกลุ่มเด็กอายุ 10-15 ปี จาก 15 โรงเรียน จ�ำนวน 1,500 คน พบว่าร้อยละ 91.79 เคยถูก
กลั่นแกล้ง ส่วนวิธีที่พบบ่อยเป็นการตบหัว รองลงมาคือ ล้อบุพการี พูดจาเหยียดหยาม และอื่น ๆ เช่น นินทา ด่าทอ
ชกต่อย ล้อปมด้อย พูดเชิงให้รา้ ยเสียดสี และกลัน่ แกล้งในสือ่ ออนไลน์ เป็นต้น เด็กประมาณ 1 ใน 3 ระบุวา่ เคยถูกกลัน่ แกล้ง
ประมาณเทอมละ 2 ครั้ง และเด็กประมาณ 1 ใน 4 ถูกกลั่นแกล้งมากถึงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง คนที่กลั่นแกล้งมีทั้งเพื่อน
รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ การคิดโต้ตอบเอาคืน มีความเครียด ไม่มีสมาธิกับการเรียน ไม่อยากไป
โรงเรียน เก็บตัว และซึมเศร้า งานวิจัยของกรมสุขภาพจิตพบว่า การกลั่นแกล้งในประเทศไทยมีระดับความถี่ที่รุนแรง
เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น และยังพบว่าอายุเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งมีอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ ส่วนเด็กที่รังแก
คนอื่นมีพื้นฐานด้านการขาดอ�ำนาจบางอย่างในวัยเด็ก ถูกการเลี้ยงดูเชิงลบ รวมถึงพันธุกรรมทางสมอง จนน�ำไปสู่การ

409

จาก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ห่วงเด็กนักเรียนถูกครูละเมิดสิทธิ-ท�ำร้ายร่างกาย แนะกระทรวงศึกษาฯ
เร่งอบรมครูปฐมวัย-เข้าใจสิทธิ-มีจิตวิญญาณครูและทักษะดูแลเด็ก, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/ กสม-ห่วงเด็กนักเรียน
ถูกครูละเมิดสิทธิ-ท�ำร้ายร่างกาย.aspx
410
ค�ำร้องที่ 52/2563 เรื่อง สิทธิเด็ก กรณีบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมกระท�ำความรุนแรงต่อเด็ก.
411
จาก สช.จับมือ ดย.อบรมพี่เลี้ยงเด็ก 1.2 หมื่นคน, โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/
education/805321
412
จาก ผลส�ำรวจชี้อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นลดลง แต่ภาวะทุพโภชนาการของเด็กและการไม่เรียนต่อมัธยมเพิ่มขึ้น,
โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/10/90068
413
จัดโดยเครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)
บ้านกาญจนาภิเษก มูลนิธเิ ครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายนักกฎหมายเพือ่ เด็กและเยาวชน สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ เดอะฮอลล์ บางกอก.
178

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

รังแกกลั่นแกล้งคนอื่นในวัยที่โตขึ้น ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความเคยชิน ท�ำได้แนบเนียนและรุนแรงขึ้น
ส่วนเด็กทีถ่ กู กลัน่ แกล้งจะมีอาการซึมเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียน ในบางรายอาจถึงขัน้ คิดสัน้ 414 นอกจากนี้ คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนพบว่ามีสถิติการร้องเรียนปัญหาการกลั่นแกล้งจากผู้ปกครองเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก415

บทที่ 5

		 อย่างไรก็ดี ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดและยุติการรังแก
อันเป็นส่วนหนึ่งภายใต้นโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยมีแนวคิดจัดท�ำหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งพัฒนาร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทยและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานด้านการยุติการกลั่นแกล้งรังแกที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาการรังแก
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในวงจรการรังแกมากที่สุด โดยการจัดท�ำหลักสูตร
ออนไลน์นี้จะได้น�ำไปใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ 29,715 แห่ง416

5.1.3 การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ในปี 2563 พบรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเกิดขึน้ หลายกรณี ไม่วา่ จะเป็นกรณีเด็กล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเด็กด้วยกัน เช่น กรณีนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 12 ปี) จ�ำนวน 1 คน กับนักเรียนชาย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 2 คน (อายุ 10 ปี) ร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุ 7 ปี)
ในห้องน�้ำของโรงเรียนพร้อมถ่ายคลิปและโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย417 หรือกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จ�ำนวน 3 คน ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนอนุบาล (อายุ 5 ปี)418 เป็นต้น ส่วนกรณีผู้ใหญ่ล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก ยังคงมีรายงานเด็กถูกข่มขืนและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถิติเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีจ�ำนวนลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ดังปรากฏในตารางที่ 6

414

จาก บูลลี่ ไม่ใช่เรือ่ งเด็ก ๆ ความรุนแรงทีร่ อวันปะทุ, โดย คมชัดลึก, 2563. สืบค้นจาก https://www.komchadluek.
net/news/edu-health/409587
415
จาก สช.เปิดสถิตริ อ้ งเรียน พบปัญหาบูลลีใ่ นโรงเรียนเพียบ, โดย เดลินวิ ส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.
co.th/education/759876
416
จาก สพฐ.ท�ำหลักสูตรออนไลน์ยุติบูลลี่รังแกกัน, โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/
education/756299
417
จาก ร้อง ป.4-6 ข่มขืนถ่ายคลิป ด.ญ.ชัน้ ป.1, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/
news/local/central/1775726
418
จาก เช็กวงจรปิดจุดเกิดเหตุ 3 รุ่นพี่ ป.5 ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา เด็กอนุบาล 2, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/crime/1929633
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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ตารางที่ 6 สถิติการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ราย)

2558

437

2559

310

2560

1,650

2561

1,296

2562

771

2563

634

รวม

5,098

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2563)

		 ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนระบุว่า สาเหตุของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กมีหลายประการ
เช่น เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว การขาดวุฒิภาวะยับยั้งอารมณ์ทางเพศ พฤติกรรมมึนเมา
จากสุรา/ยาเสพติด เด็กขาดการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เช่น เด็กถูกทิ้งไว้ในที่พักตามล�ำพัง เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่จาก
ผูป้ กครอง เป็นต้น สถานทีท่ พี่ กั อาศัยไม่เหมาะสม เช่น บ้านไม่มคี วามปลอดภัย เป็นต้น ในการด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีแนวทางด�ำเนินการโดย 1) ลงพืน้ ทีส่ อบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 2) ประสาน
และให้ค�ำแนะน�ำด้านคดีความระหว่างผูป้ ระสบปัญหาและเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ เช่น พาไปตรวจร่างกาย ให้ค�ำปรึกษาด้านการ
ให้การบนชัน้ ศาล เป็นต้น 3) ช่วยเหลือและแนะน�ำบริการในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
และช่วยเหลือเงินผู้เสียหายด้านคดีความอาญา (ในกรณีด�ำเนินคดี) เป็นต้น 4) ประเมินสภาพจิตใจ อารมณ์ และสังคม
ของเด็กเป็นระยะ พร้อมทีมสหวิชาชีพ เพือ่ ให้เด็กสามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมได้ และ 5) หากประเมินแล้วเด็กมีความจ�ำเป็น
ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ จะรับตัวเด็กเข้าสถานแรกรับต่อไป ส�ำหรับมาตรการในการป้องกันปัญหา ได้จัดให้มี
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการรณรงค์ความรุนแรงในเด็ก สตรีในชุมชน และการให้ชมุ ชนเป็นผูเ้ ฝ้าระวังการกระท�ำล่วงละเมิด
ทางเพศและความรุนแรงที่เกิดขึ้น419 ในส่วนภาคประชาสังคม ข้อมูลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลระบุว่า สถิติการ
ถูกข่มขืนในสังคมไทยนั้น ส่วนใหญ่ถูกกระท�ำโดยคนใกล้ตัวในครอบครัว ทั้งผู้เป็นพ่อ อา ปู่ และญาติ โดยเด็กกลุ่มอายุ
10-20 ปี ถูกกระท�ำมากทีส่ ดุ และพบว่าผูเ้ ป็นแม่บางคนไม่มคี วามรู้ คิดว่าการเอาผิดสามีตนเองทีข่ ม่ ขืนลูกอาจมีขนั้ ตอน
ยุง่ ยาก ใช้เวลานาน จึงปล่อยให้เรือ่ งผ่านไป หรือเกิดจากแนวคิดว่าชายเป็นใหญ่จงึ ปล่อยให้ขม่ ขืนลูกตัวเองเป็นระยะเวลา
นาน 3-5 ปี ก่อนตัดสินใจไปแจ้งความด�ำเนินคดีเพื่อเอาผิดในที่สุด420

419

ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านอีเมล we.evaluation@gmail.com (กลุ่มประสานบ้านพักเด็ก
และครอบครัว กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2563.
420
จาก ภัยคุกคามเด็ก ระวังคนใกล้ตัว พ่อข่มขืนลูก เพราะชายเป็นใหญ่ สังคมวิบัติ, โดย LINE TODAY, 2563.
สืบค้นจาก https://today.line.me/TH/article/2j7nMO?utm_source=copyshare
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บทที่ 5

		 ส่วนการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคลากรทางการศึกษา พบว่ามีกรณีนกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และปีที่ 4 ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยครู 5 คนและศิษย์เก่า 2 คน ซึ่งกรณีนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้
สั่งพักใบอนุญาต และกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ครูทั้ง 5 คนออกจากราชการไว้ก่อน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ได้สง่ เจ้าหน้าทีบ่ า้ นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเข้าไปช่วยเหลือคุม้ ครอง และดูแลสภาพจิตใจ421 ทัง้ นี้ องค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ออกแถลงการณ์ประณามเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อน
ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และควรเป็นจุดเปลี่ยนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันด�ำเนินการ
เพือ่ ปรับปรุงการคุม้ ครองเด็กในโรงเรียนโดยด่วน และได้มขี อ้ เสนอแนะหลายประการต่อกรณีทเี่ กิดขึน้ เช่น การพิจารณา
ทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการคุ้มครองเด็ก กลไกการเฝ้าระวัง และแนวทางการดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุรุนแรง
ในโรงเรียน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุอย่างเป็นความลับส�ำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ การก�ำหนดวิธีการ
ส่งต่อให้กับหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจน และการช่วยให้เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้
ตามปกติ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท�ำความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนต้องร่วมกันปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และความเป็นส่วนตัวของเด็ก กระบวนการท�ำข่าวและการรายงานข่าวต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
และต้องไม่ท�ำร้ายหรือซ�้ำเติมเด็ก422 นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมด้านผู้หญิง เด็ก และเครือข่ายการศึกษา
จ�ำนวน 92 องค์กร ได้ยนื่ ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ ให้เร่งออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ทางเพศในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
		 จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กสม. ได้มีม ติห ยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้น ตรวจสอบและได้มีข ้อ เสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาก�ำหนดแนวนโยบายด้านการขจัดความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในภาพรวม
และก�ำชั บ การด�ำเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามสอดประสานและเชื่ อ มโยงกั น ในด้ า นนโยบาย
การพิจารณามอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครองเด็ก การติดตาม การประเมินผล ตลอดจน
การจัดการองค์ความรูแ้ ละการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การก�ำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งก�ำหนดมาตรการป้องกัน
เชิงรุกด้วยการจัดท�ำ “แผนจัดการความเสี่ยงด้านความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก” และ “แนวปฏิบัติส�ำหรับเด็ก
ในการป้องกันตนเองจากความรุนแรงทางเพศ” โดยให้ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกับเด็กนักเรียน ตัวแทน
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่แต่ละแห่ง กระทรวงศึกษาธิการโดยคุรุสภา ควรมีการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ควรมีการประเมินด้านสุขภาพจิตและอารมณ์เพือ่ ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 หรือควรพัฒนาช่องทาง
ในการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพื่อให้เด็กหรือผู้พบเห็นสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยอาจใช้รูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นการเฉพาะ รวมทั้งควรพัฒนาเป็นช่องทางให้เด็กสามารถ

421

จาก อธิบดี ดย. เผยสภาพจิตใจ 2 นักเรียนหญิงดีขึ้น น้อง ม.4 พม.เข้าช่วยพาอยู่บ้านพักเด็กฯ, โดย LINE TODAY,
2563. สืบค้นจาก https://today.line.me/TH/article/ZowQrN?utm_source=copyshare
422
จาก ยูนิเซฟประณามเหตุครูและศิษย์เก่า ข่มขืนเด็กนักเรียนหญิง ชี้ไม่ควรมีเด็กคนใดต้องเผชิญกับความรุนแรง,
โดย The Standard, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/unicef-raped-schoolgirl-case/
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ขอรับค�ำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงทางเพศได้ด้วย พร้อมกันนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้
เกี่ยวกับช่องทางดังกล่าว นอกจากนี้ กสม. ยังได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
โดยก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการคุ้มครองเด็กท้องถิ่น” ในระดับอ�ำเภอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรเอกชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย423

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

		 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาในสังกัดหรือในก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจอันเนื่องมาจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่น ๆ
ในสังกัด หรือในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการด�ำเนินการ ศพค.
ได้ก�ำหนดมาตรการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรการด้านการป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย 2) มาตรการด้านการปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหาเก่าและยุติปัญหาใหม่ทันทีที่เกิดเหตุ รวมถึงด�ำเนินการ
ขัน้ เด็ดขาดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทีก่ ระท�ำความผิด ซึง่ นอกจากการด�ำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ต้องถูกเพิกถอน
ใบประกอบวิชาชีพครูด้วย และ 3) มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด
อย่างเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาช่วยดูแลเยียวยานักเรียน นักศึกษา
ผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที424
		 การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กยังเกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย ข้อมูลจากคณะท�ำงานปราบปราม
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children: TICAC) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ระบุว่ามีการล่อลวงเด็กและบังคับให้มาพบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ โดยพบเหยื่อเป็นเด็กชายและ
หญิงจ�ำนวนมากกว่า 100 คน ทั้งนี้ ระหว่างปี 2560-2563 มีสถิติจ�ำนวนคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทาง

423

จาก รายงานข้อเสนอแนะ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563. โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/3892 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
424
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อินเทอร์เน็ตรวม 69 คดี โดยในปี 2560 มีจ�ำนวน 17 คดี ปี 2561 จ�ำนวน 19 คดี ปี 2562 จ�ำนวน 16 คดี และปี 2563
จ�ำนวน 17 คดี425

บทที่ 5

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศต่าง ๆ มีการรายงานถึงการเผยแพร่สอื่ ลามกอนาจารเด็ก
บนอินเทอร์เน็ตที่มีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติด�ำเนินการปราบปราม
การกระท�ำความผิดดังกล่าว โดยในช่วงระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ชุดปฏิบัติการ TICAC
ได้ด�ำเนินการจับกุมผู้กระท�ำความผิดได้จ�ำนวน 53 คดี แบ่งเป็นคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ 9 คดี ความผิดฐาน
ครอบครองสื่อลามกเด็กฯ 30 คดี ความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 13 คดี และความผิดอื่น ๆ 4 คดี มีจ�ำนวน
ผู้ต้องหารวม 47 คน เป็นคนไทย 45 คน และเป็นคนต่างชาติ 2 คน ได้แก่ อเมริกา 1 คน และออสเตรเลีย 1 คน
มีผู้เสียหายที่เป็นเด็กจ�ำนวน 40 คน แบ่งเป็นเด็กชาย 31 คน เด็กหญิง 9 คน และสามารถระบุตัวตนของเด็ก
ในสื่อลามกเด็กที่ตรวจยึดได้จ�ำนวนกว่า 150,000 ไฟล์ อีกจ�ำนวน 100 คน426

5.1.4 สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
		 จากข้อมูลสถิติอัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-17 ปี ในช่วงระหว่างปี 2552-2562 ของกรมอนามัย
สะท้อนว่าสถานการณ์ทอ้ งไม่พร้อมในวัยรุน่ ในประเทศไทย มีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ จากอัตราการคลอดสูงสุด
ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 8.1 ลดลงเหลือร้อยละ 5 ในปี 2562 จ�ำนวนการคลอดของหญิงเฉลี่ยต่อวันลดลงทั้งในกลุ่มอายุ
10-14 ปี จาก 10 คนต่อวันในปี 2555 ลดลงต�่ำสุดเหลือ 6 คนต่อวัน และในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ลดลงจาก 353 คน
ต่อวันในปี 2554 เหลือ 169 คนต่อวันในปี 2562427 นอกจากนี้ สถิติยังบ่งชี้ว่าไม่พบอัตราการคลอดซ�้ำในวัยรุ่นกลุ่ม
อายุระหว่าง 10-14 ปีในปี 2562 สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สศช.) ที่ระบุว่าสถานการณ์อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) ในประเทศไทยในภาพรวมลดลงจาก 51 คน
ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2558 เหลือ 23 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2562 แต่ยังพบอัตราการมีบุตรของ
แม่วัยรุ่นมากในภาคเหนือและภาคใต้ โดยภาคเหนืออัตราการมีบุตรอยู่ที่ 42 คนต่อประชากร 1,000 คน ส่วนภาคใต้
อยู่ที่ 35 คนต่อประชากร 1,000 คน428
		 ข้อมูลจากรายงานของ สศช. ข้างต้นระบุว่า แม่วัยรุ่นส่วนมากมีการศึกษาน้อย คือ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด 130 คนต่อประชากร 1,000 คน และจ�ำนวนแม่วัยรุ่นจะลดลงเรื่อย ๆ ตามระดับการศึกษา
ของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่นมีส่วนส�ำคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว
รวมทั้งครัวเรือนยากจนจะมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงกว่าครัวเรือนรายได้สูง ปัญหาการมีบุตรของแม่วัยรุ่นส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ อาทิ ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตร เด็กมี
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
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ข้อมูลจากคณะท�ำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ผ่านอีเมล we.evaluation@gmail.
com (คณะท�ำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต, การสื่อสารส่วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2563)
426
แหล่งเดิม.
427
ข้อมูลจากกรมอนามัย ผ่านอีเมล we.evaluation@gmail.com (กลุม่ บริหารยุทธศาสตร์ ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 พฤศจิกายน 2563)
428
จาก สภาพั ฒ น์ เ ผยรายงานภาวะสั ง คมไทยไตรมาสสาม ปี 2563, โดย ข่ า วสภาพั ฒ น์ , 2563. สื บ ค้ น จาก
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10958
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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แม่วัยรุ่นจ�ำนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษา ระดับการศึกษาที่น้อยส่งผลให้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ
เลีย้ งดูบตุ รให้เหมาะสม เกิดความเครียด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และกระทบต่อโอกาสในการเรียนต่อในระดับสูง
ของเด็กจนก่อเป็นวัฏจักรความยากจน รายงานระบุแนวทางการแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นที่ส�ำคัญ คือ การเพิ่มมาตรการ
ในการเฝ้าระวังและติดตามเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่มีความเปราะบาง กลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน การสร้างค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มีสุขภาวะและการป้องกันการท้อง
ไม่พร้อม การสอดแทรกเรื่องทักษะชีวิตในการสอนและผลที่ตามมาของการท้องไม่พร้อมให้เด็กได้รับรู้ และการรักษา
การคงอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่น ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว429 แม้ว่ารัฐบาลได้มีนโยบาย
ส่งเสริมแม่วัยรุ่นให้อยู่ต่อในระบบการศึกษา จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีหลายเหตุและปัจจัยท�ำให้คุณแม่วัยรุ่นไม่สามารถเรียนต่อได้430
ทัง้ นี้ นักจิตวิทยาระบุวา่ เด็กชายและหญิงช่วงระหว่างอายุ 12-16 ปี ขอเข้ารับค�ำปรึกษาเกีย่ วกับปัญหาเรือ่ งเพศมากขึ้น
จากอาการเครียด กดดัน และหาทางระบายออกในเรื่องเพศไม่ได้431 ในขณะที่ข้อมูลจากสายด่วนปรึกษาเอดส์และ
ท้องไม่พร้อม 1663 พบว่า มีผู้โทรมาปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมประมาณ 10,000 ราย ในปี 2562 โดยร้อยละ 80
มีความประสงค์ขอยุติการตั้งครรภ์ แต่มีเพียงไม่กี่รายที่เข้าเกณฑ์สามารถยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ได้ ขณะที่
บางรายอายุครรภ์เกินจึงไม่แนะน�ำให้ยุติการตั้งครรภ์ เพราะอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต432
		 ส�ำหรับความก้าวหน้าในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เมื่อเดือนมกราคม 2563 มีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม 1 ฉบับ433 ได้แก่ กฎกระทรวงการจัด
สวัสดิการสังคมทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2563 ซึง่ มีสาระส�ำคัญ คือ ให้หน่วยงาน
ของรัฐประสานความร่วมมือกับเอกชนในการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว รวมถึงประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหางาน ส่งต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดหาครอบครัวทดแทนให้แม่วัยรุ่นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนา
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลกด้วย434
ซึ่งต่อมาในวันที่ 14 กันยายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

429

จาก สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563. งานเดิม.
จาก เปิดสถิติ คุณแม่วัยใส พบส่วนมากมีการศึกษาน้อย, โดย TNN Online, 2563. สืบค้นจาก https://www.
tnnthailand.com/content/62961
431
จาก ‘เด็กหื่น!’ ภาพขยาย ละเมิดเด็ก!’ ในไทย ‘ไม่กันเหตุ?’, โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2563. ฉบับที่ 25703
หน้า 1 (ล่าง) 3.
432
จาก สังคมอึ้ง! สสส.เผยวัยรุ่นใช้ถุงยางแค่ครั้งแรก ท�ำตัวเลขซิฟิลิสเพิ่ม 5 เท่า, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.posttoday.com/social/general/614775
433
ในปี 2561-2562 มีการออกกฎกระทรวงแล้ว 3 ฉบับ คือ 1) กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทของสถานศึกษาและ
การด�ำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 2) กฎกระทรวงก�ำหนดประเภท
ของสถานบริการและการด�ำเนินงานของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 และ
3) กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทของสถานบริการและการด�ำเนินงานของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2562.
434
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, การสื่อสารส่วนบุคคล,
11 พฤศจิกายน 2563). งานเดิม.
430
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ความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนทีต่ งั้ ครรภ์ในสถานศึกษาได้รบั
การศึกษาอย่างเหมาะสม หน่วยงานทัง้ สามหน่วยงานจะบูรณาการการท�ำงานทัง้ ในเรือ่ งการลดความเหลือ่ มลำ�้ การดูแล
สภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การจัดท�ำฐานข้อมูล big data ในการหา
ข้อมูลเด็กที่มีปัญหาเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างตรงประเด็น รวมทั้งการจัดสวัสดิการดูแลให้ความช่วยเหลือ
คุณแม่วัยใสทั้งการดูแลป้องกันระหว่างที่เด็กตั้งครรภ์ โดยจะมีการฝึกอาชีพให้แก่เด็กที่คลอดบุตรแล้วแต่ไม่ประสงค์
ศึกษาต่อ ตลอดจนหากมีกรณีคุณแม่วัยใสท่านใดที่ไม่มีความพร้อมที่จะดูแลบุตรด้วยตนเอง ก็จะมีการจัดหาครอบครัว
อุปถัมภ์ให้435
		 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ที่ออกตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขเป็น “นักเรียนหรือนักศึกษาซึง่ ตัง้ ครรภ์อยูใ่ นสถานศึกษา ต้องไม่ให้นกั เรียน
หรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ตั้งครรภ์” โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบดูแลตรวจสอบ
เพือ่ ให้วยั รุน่ ทีต่ งั้ ครรภ์ได้รบั สิทธิในการรับการศึกษาภาคบังคับและภาคปกติอย่างต่อเนือ่ ง และไม่ตอ้ งออกจากสถานศึกษา
นอกจากนี้ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยยังได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา นอกจากนี้ คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังมีมติเห็นชอบให้มีการบูรณาการใช้เครื่องมือ Teenage Digital Platform
สร้ า งความรอบรู ้ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และส่ ง ต่ อ เพื่ อ ให้ วั ย รุ ่ น ได้ รั บ บริ ก ารที่ เ หมาะสม ทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพ
และสวัสดิการสังคม โดยกระทรวงสาธารณสุข มี Line Official Account Teen Club ช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ทันสมัย มีแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อรับค�ำปรึกษา
แนะน�ำช่องทางการช่วยเหลือที่สะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น436
		 แม้ข้อมูลสถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่นหญิงจะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่าอัตราการป่วย
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นระหว่างช่วงอายุ 15-24 ปี ต่อประชากร 100,000 คน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากอัตราป่วย 80.8 คน ในปี 2553 เป็น 175.3 คน ในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)437 กรมควบคุมโรค
ได้มีการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย พ.ศ. 2563-2573 ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติ
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จาก ศธ.-สธ.-พม.จับมือหาทางให้โอกาส "เยาวชนตั้งครรภ์ในวัยเรียน", โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/main/detail/77394
436
จาก คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ไฟเขียว วัยรุน่ ทีต่ งั้ ครรภ์ตอ้ งได้เรียนต่อ, โดย คมชัดลึก, 2563.
สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/452989
437
จาก ศธ.-สธ.-พม.จับมือหาทางให้โอกาส "เยาวชนตั้งครรภ์ในวัยเรียน". งานเดิม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 โดยขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์ 5 ด้านทีเ่ น้นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงถุงยางอนามัย และส่งเสริมให้การใช้ถุงยางอนามัย เป็นวิถีชีวิตประจ�ำวันของประชาชน438

5.1.5 การคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม
		 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่า
กระท�ำความผิดอาญาในชั้นก่อนฟ้องตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ระหว่างปี 2561-2563 จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ในปี 2563
มีคดีที่เข้าเกณฑ์การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 86 จ�ำนวน 6,725 คดี จากจ�ำนวนคดีทั้งหมด 15,593 คดี หรือ
ร้อยละ 43.13 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 และปี 2562 ที่มีคดีเข้าเกณฑ์ดังกล่าวร้อยละ 34.09 และ 36.55 ตามล�ำดับ
ในจ�ำนวนคดีที่เข้าเกณฑ์ มีคดีที่เสนอใช้มาตรการพิเศษเพียง 2,575 คดี หรือร้อยละ 38.28 ใกล้เคียงกับปี 2562
และมีคดีที่มีการจัดท�ำแผนบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูส�ำเร็จจนถึงขั้นมีการปฏิบัติตามแผนและอัยการสั่งไม่ฟ้อง 611 คดี
หรือร้อยละ 85.11 น้อยกว่า ปี 2561 และปี 2562 ที่มีสัดส่วนคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเกินกว่าร้อยละ 95 ทั้งนี้
สัดส่วนความส�ำเร็จในการปฏิบัติตามแผนบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูที่แตกต่างจากปีก่อนค่อนข้างมากอาจเนื่องจากข้อมูล
ในปี 2563 เป็นข้อมูลถึงเพียงเดือนตุลาคม 2563 เท่านั้น ส�ำหรับข้อมูลสถิติการใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดี
อาญาหลังฟ้อง ตามมาตรา 90แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ระหว่างปี 2561-2563 จากศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
สาขามีนบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1-9 พบว่า ในปี 2561 มีจ�ำนวนเรื่องที่จัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู
จ�ำนวน 533 เรื่อง ปี 2562 จ�ำนวน 818 เรื่อง และปี 2563 จ�ำนวน 797 เรื่อง439
		 ในปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ให้ความคุม้ ครองเด็กในกระบวนการยุตธิ รรมมากขึน้
โดยเมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขและส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด�ำเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมด้ า นคดี เ ด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดระบบรองรับดูแลผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
สารเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมในการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การส่งตัวจ�ำเลยในคดีอาญาไปให้แพทย์ตรวจหรือรักษากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จ�ำเลยวิกลจริตและไม่อาจต่อสูค้ ดีได้ การก�ำหนดเงือ่ นไขเพือ่ คุมความประพฤติจ�ำเลย โดยให้ไปรับการบ�ำบัดรักษาการติด
ยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาล
ก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทีศ่ าลอาจใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีเพือ่ แก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข การลงนามความร่วมมือดังกล่าว จะท�ำให้กระบวนการยุติธรรม
ด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับ
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จาก ป้ อ งกั น ท้ อ ง-ป้ อ งกั น โรค การให้ ค วามรู ้ แ ก่ วั ย รุ ่ น 2020, โดย ข่ า วสดออนไลน์ , 2563. สื บ ค้ น จาก
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3599529
439
ข้อมูลจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผ่านอีเมล we.evaluation@gmail.com (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,
การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 มกราคม 2564)
186

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5

ความคุ้มครอง และการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น440 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งก�ำหนดผู้ท�ำหน้าที่ประสานงานร่วมกับส�ำนักงานศาลยุติธรรม จัดระบบรองรับการส่งตัว
ผู้ต้องหา หรือจ�ำเลย หรือบุคคลอื่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จิตเวช บุคลิกภาพ
และสารเสพติด ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีค�ำสั่งให้ส่งตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสภาพปัญหา การตรวจวินิจฉัย
การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ฟื้นฟู การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูการติดยาหรือสารเสพติด และภาวะหรือโรคทางจิตเวช
รวมทั้งท�ำความเห็นรายงานต่อศาล เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว
		 นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
คุมประพฤติด้านการหันเหคดีและงานสัมมนาวิชาการว่าด้วยการหันเหคดีด้วยยุติธรรมสมานฉันท์ เพื่อให้พนักงาน
คุมประพฤติสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการท�ำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดี
อาญาในชัน้ ก่อนฟ้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการยุตธิ รรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน จะมีแนวทางในการพัฒนา
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในชั้นของการถูกจับกุมหากกระท�ำผิดครั้งแรกและเป็นข้อหาที่สามารถเปรียบเทียบ
ปรับได้ และในชั้นหลังจับกุมก่อนที่จะมีการฟ้องร้องด�ำเนินคดี คือ การใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาเพื่อ
ลดจ�ำนวนเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยใช้วิธีการอื่น ๆ แทนการคุมขัง หนึ่งในวิธีการนั้นซึ่งได้รับรอง
ไว้ในยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ที่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งเด็ก
และเยาวชนผูก้ ระท�ำผิด ผู้เสียหายในคดี และชุมชนได้หาทางออกร่วมกัน ท�ำให้เด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิดได้ส�ำนึก
ในการกระท�ำของตนและพร้อมทีจ่ ะกลับตนเป็นคนดี ผูเ้ สียหายได้รบั การเยียวยาและชุมชนได้รบั ความปลอดภัยสามารถ
ที่จะอยู่ร่วมกันได้ดังเดิม441

5.1.6 การยื่นข้อเรียกร้องของนักเรียนและนักศึกษา
		 ในครึ่งหลังของปี 2563 นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าร่วมในการชุมนุมทางการเมืองที่มีการจัดขึ้นเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนือ่ งโดยคณะประชาชนปลดแอก เพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลหยุดคุกคามประชาชน ให้นายกรัฐมนตรีลาออก
และให้มกี ารแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนักเรียนนักศึกษาบางส่วนได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตามกลุม่ คณะประชาชนปลดแอก
โดยการชูสามนิว้ และผูกโบว์สขี าว รวมทัง้ มีการน�ำเสนอปัญหาบางประการในระบบการศึกษาของไทย และในหลายโอกาส
เด็กและเยาวชนได้รวมตัวกันเพือ่ ชุมนุมเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู การศึกษาในเรือ่ งต่าง ๆ อาทิ เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
กลุ ่ ม นั ก เรี ย นทั้ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเดิ น ทางมารวมตั ว ที่ ห น้ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว ผูกโบว์สีขาว และเป่านกหวีดขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ442

440

จาก สธ.-ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน
และครอบครัว, โดย ส�ำนักสารนิเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/
detail/2/04/138155/
441
จาก กระทรวงยุติธรรมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์,
โดย กระทรวงยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://www.moj.go.th/view/41792
442
จาก “องค์กรนักเรียนเลว” นักเรียนบุกกระทรวงศึกษาฯ เป่านกหวีดไล่ รมว. ณัฏฐพล อดีต กปปส., โดย บีบีซีไทย,
2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-53837728
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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และน�ำเสนอปัญหาที่พบในระบบการศึกษา ได้แก่ 1) กฎข้อบังคับเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน 2) การบังคับให้
สวมเครื่องแบบนักเรียนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองบางคนต้องแบกรับและเรื่องแบบเรียน 3) การสอนของครูบางคน
ที่ไม่มีคุณภาพ 4) การคุกคามทางเพศนักเรียน 5) ปัญหาที่เด็กนักเรียนทั้งสามัญและสายอาชีพจบมาแล้วไม่มีงานท�ำ
และ 6) การถูกคุกคามหลังการชูสามนิ้วระหว่างเคารพธงชาติในโรงเรียน หรือการชุมนุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จาก 50 โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 โดยมีข้อเรียกร้องหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) ขอให้หยุดคุกคาม
นักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องปกป้องนักเรียนจากการถูกคุกคามทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวง ซึ่งกรณีน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ต้องการให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากที่สุด
โดยข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา พบว่า มีการคุกคามทางเพศในโรงเรียนจ�ำนวน 109 แห่ง 2) ขอให้ยกเลิก
กฎระเบี ย บล้ า หลั ง ที่ มี ลั ก ษณะเชิ ง กดขี่ นั ก เรี ย น ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และลดทอนคุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์
ในตัวนักเรียน อาทิ ค�ำสั่งในเรื่องทรงผมของนักเรียน หรือการเรียกร้องให้ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนและ 3) เรียกร้อง
ให้ปฏิรูปการศึกษาเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียน เช่น ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ปัญหาการเข้าไม่ถึง
การศึ กษา ปั ญหาหลัก สู ตรที่ไม่มีคุณภาพ ปัญ หาภาระงานครู ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครู เป็นต้ น
โดยต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด้วย เป็นต้น443,444 นอกจากนี้
ในการชุมนุมของกลุม่ นักเรียนเลว เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ยังพบกรณีทหี่ ญิงคนหนึง่ เรียกร้องเรือ่ งความปลอดภัย
ในสถานศึกษา พร้อมเปิดเผยว่าตนเคยตกเป็นเหยื่อคุกคามทางเพศในโรงเรียน445
		 จากข้อเรียกร้องของนักเรียนและนักศึกษาข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มคี �ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนนักศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบการศึกษาและข้อเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษา
จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบ ประสานและบูรณาการการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และ
จัดท�ำกระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นต้น โดยตั้งแต่มีค�ำสั่งจนถึงปัจจุบัน (27 พฤศจิกายน 2563) ได้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาในบางประเด็นก่อนแล้ว เช่น เรื่องเครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และปัญหาการเลือกปฏิบัติของ
กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ เป็นต้น
		 จากเหตุการณ์การชุมนุมในปี 2563 กสม. ได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ
มีขอ้ เสนอแนะต่อทุกฝ่ายให้ยดึ หลักสิทธิมนุษยชนในการใช้สทิ ธิการชุมนุมโดยสงบและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นระยะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพของเด็ก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประธาน กสม. ได้ย�้ำว่า ตามอนุสัญญา CRC
ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี เด็กทีส่ ามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนเองได้แล้วมีสทิ ธิทจี่ ะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในเรือ่ ง
ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและ
วุฒิภาวะของเด็กคนนั้น และการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต้องเคารพสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่นด้วย และ

443

จาก นักเรียนเลว : ณัฏฐพลรับมอบ “นกหวีด” หลังจบดีเบตปมคุกคามนักเรียน, โดย บีบีซีไทย, 2563. สืบค้นจาก
https://www.bbc.com/thai/thailand-54038953
444
จาก “กลุ่มนักเรียนเลว” ยกระดับข้อเรียกร้อง นัดชุมนุมใหญ่ 21 พ.ย.นี้, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/298107
445
จาก เปิดใจ สาวชูป้าย “หนูถูกครูอนาจาร” กลางม็อบนักเรียนเลว, โดย sanook.com, 2563. สืบค้นจาก
https://www.sanook.com/news/8302346/
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กสม. ได้ออกแถลงการณ์ขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทาง
สันติวธิ ใี นการแก้ไขปัญหา รวมถึงการขอให้รฐั จัดพืน้ ทีป่ ลอดภัยกรณีมเี ด็กและเยาวชนเข้าร่วมการชุมนุม และขอให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาจัดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ซึ่งควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

บทที่ 5

นอกจากนี้ กสม. ยังได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
การชุมนุม ดังปรากฏในแถลงการณ์ 2 ฉบับของ กสม. เรื่องเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีการฉีดน�้ำแรงดันสูงที่ผสมสารเคมีเข้าใส่ผู้ชุมนุมซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
ทีร่ ว่ มชุมนุมได้ กสม. ได้ขอให้รฐั คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นของเด็ก และไม่กระท�ำการใดทีจ่ ะกระทบ
ต่อสวัสดิภาพของเด็ก และเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กสม. ได้ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อการทีม่ เี ด็กเล็กมาร่วม
ในการชุมนุมเนือ่ งจากอยูใ่ นวัยทีม่ คี วามเปราะบาง กสม. จึงเรียกร้องให้ทกุ ฝ่ายค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็ก และเห็นว่า
ผูป้ กครองไม่ควรน�ำเด็กเล็กมาร่วมในการชุมนุมเพราะยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทัง้ อาจอยูใ่ นสภาวการณ์ทเี่ สีย่ งต่อ
ความปลอดภัย ทั้งนี้ องค์การยูนิเซฟได้ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
ท่ามกลางการชุมนุมทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยเช่นกัน และเรียกร้องให้ทกุ ฝ่ายเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของ
เด็กและเยาวชน พร้อมร่วมกันปกป้องเด็กจากความรุนแรงและการถูกคุกคามทุกรูปแบบ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที446

5.1.7 ความคืบหน้าการถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

		

เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จดั การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนของอนุสัญญา CRC ครั้งที่ 1/2563 โดยปัจจุบันประเทศไทย
เหลือข้อสงวน ข้อ 22 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองและสิทธิของเด็กลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิงเพียงข้อเดียว และ
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังคงตั้งข้อสงวนข้อนี้ ซึ่งในส่วนของกรมกิจการเด็กฯ ได้เสนอสถานการณ์ภาพรวมของ
ผูล้ ภี้ ยั /ผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิงในไทยว่า ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) มีบคุ คลทีอ่ ยูใ่ นความห่วงใย
จ�ำนวนเก้าหมื่นกว่าคน โดยร้อยละ 41 (ประมาณสามหมื่นกว่าคน) เป็นเด็ก พ�ำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 9 ศูนย์
ตามชายแดนไทย-เมียนมา โดยเด็กทุกคนมีการเข้าถึงการศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข การจดทะเบียนการเกิด
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายมีอย่างจ�ำกัด โดยในปี 2562 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และองค์กรยูนเิ ซฟได้จดั ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวนดังกล่าว นอกจาก
นี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จดั สัมมนาวิชาการเกีย่ วกับเรือ่ งนีแ้ ละมีขอ้ สรุปว่า ประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการที่
สอดคล้องกับข้อ 22 ของ CRC แล้ว เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2548 เรื่องการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎร บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก�ำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว
คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีประชุมต่อเนื่องและเสนอผลการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อไป
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การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในภาพรวมของปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิเด็กให้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ตลอดจนกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ในหลายด้าน ด้านทีม่ ี
ผลการด�ำเนินการที่ให้ผลเป็นรูปธรรม อาทิ การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 600 บาทต่อเดือน ส�ำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี
แบบถ้วนหน้าโดยจะเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป การจัดอบรมพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนเอกชน
ทั่วประเทศเพื่อมิให้มีการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์
ปัญหาหรืออุปสรรค ในบางด้าน แม้รัฐมีนโยบายหรือแผนการด�ำเนินงานแล้ว แต่ยังต้องรอการน�ำไปปฏิบัติ
ให้เกิดผล เช่น การจัดท�ำร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดท�ำหลักสูตรออนไลน์เพื่อยุติการรังแกกันในโรงเรียน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดให้เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษา
อย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุข ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาส�ำคัญ คือ การกระท�ำความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
โดยบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการกระท�ำความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัยตามค�ำร้องที่ 52/2563 ปัญหาพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งรังแกกันหรือบูลลี่ (bully) ในโรงเรียนและโซเชียลมีเดียซึ่งมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในสิทธิเด็ก ดังนี้
1. รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเร่ ง พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. 2563-2570
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแผนแม่บทในการด�ำเนินการให้เกิดผล และควรพิจารณาให้ความส�ำคัญกับเด็กกลุ่ม
ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นพิเศษ อาทิ เด็กพิการ เด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเด็ก
ในครอบครัวยากจน เป็นต้น
2. รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรด�ำเนิ น การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565 ในการให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัด เพื่อ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งควรเสริมสร้างความรู้และความตระหนักถึงความส�ำคัญของการได้รับวัคซีน
และโภชนาการทีเ่ หมาะสมครบถ้วนของเด็กแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพของเด็ก
ในเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง
3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัยและความรุนแรง
ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในสถานศึกษาและโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดให้มีกลไก
รับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรกับเด็ก การจัดท�ำหลักสูตรระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับครูพี่เลี้ยง และกระบวนการตรวจสอบโรงเรียน
ที่มีการเรียนการสอนระดับปฐมวัยทั้งของรัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
จัดสรรบุคลากรและงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินการที่เพียงพอ และมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหาย
อย่างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกัน ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาโดยระบุปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดการใช้ความรุนแรง
หรือการล่วงละเมิดและแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงนั้น
4. กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย และความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งอาจพิจารณาขยายความร่วมมือ
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กับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดให้มีระบบให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
ที่เป็นมิตรกับเด็กและวัยรุ่น

5.2

บทที่ 5

5. รั ฐ บาลโดยคณะกรรมการพิ จ ารณาข้อ ร้อ งเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรพิจารณาน�ำข้อเรียกร้องของกลุม่ เด็กและเยาวชนในการชุมนุมทีย่ งั ไม่ได้รบั การแก้ไขมาพิจารณา
ให้รอบคอบ และจัดให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยเร็ว โดยให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย

สิทธิผู้สูงอายุ
ภาพรวม

ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แต่สิทธิของผู้สูงอายุได้รับ
การรับรองในสนธิสญ
ั ญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ คือ กติกา ICCPR และกติกา ICESCR นอกจากนี้
ยังมีสนธิสัญญาฉบับอื่นที่มีความเกี่ยวข้องและอาจน�ำมาปรับใช้ในการคุ้มครองผู้สูงอายุได้ เช่น ผู้หญิงสูงอายุได้รับ
การคุม้ ครองตามอนุสญ
ั ญา CEDAW ส่วนผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องทางร่างกายได้รบั ความคุม้ ครองตามอนุสญ
ั ญา CRPD
เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อปี 2534 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติที่ 46/91 รับรองหลักการ 18 ประการส�ำหรับผู้สูงอายุ
(United Nations Principles for Older Persons) โดยรับรองสิทธิของผู้สูงอายุใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิสรภาพ
ในการพึ่งตนเอง (independence) 2) การมีส่วนร่วม (participation) 3) การดูแล (care) 4) การบรรลุความต้องการ
(self-fulfillment) และ 5) ความมีศักดิ์ศรี (dignity)447นอกจากนี้ ยังมีตราสารระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุที่ส�ำคัญ
ได้แก่ แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on
Ageing) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 (The 2nd World Assembly on Ageing)
ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในปี 2545 โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุใน 3 ประเด็น คือ 1) ผู้สูงอายุกับ
การพัฒนา 2) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ 3) การสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
และเหมาะสม
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�ำรงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้การบ�ำบัด
ฟื้นฟู เยียวยาผู้ถูกกระท�ำการดังกล่าว
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ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาลในประเด็นสิทธิผู้สูงอายุ อาทิ รัฐควรให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างหลักประกันว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวจะมีรายได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
ตามมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะการเจ็บ
ป่วยของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การเร่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้
โดยสะดวกยิ่งขึ้น และการมีมาตรการป้องกันปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือถูกท�ำร้ายโดยสมาชิกในครอบครัว โดยการ
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทยในอีกประมาณ 1 ปีข้างหน้า จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ กสม. จึงได้ท�ำการศึกษา
สภาพปัญหาสิทธิของผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการไต่สวนสาธารณะ (public inquiry) เป็นพื้นฐานในการรวบรวมศึกษา
ข้อเท็จจริง บทบัญญัติของกฎหมาย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาดูงาน และในเดือนเมษายน 2563 ได้จัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต่อคณะรัฐมนตรีใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) สิทธิในที่อยู่อาศัย
2) สิทธิด้านสุขภาพ 3) สิทธิในหลักประกันรายได้ 4) สิทธิในการท�ำงาน 5) สิทธิในการศึกษาตลอดชีวิต 6) สิทธิ
ในการได้รับความคุ้มครองจากการถูกทอดทิ้ง ถูกกระท�ำรุนแรงและถูกแสวงประโยชน์ และ 7) สิทธิในการได้รับความ
คุ้มครองในสภาวะภัยพิบัติรวมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายในภาพรวม เช่น การก�ำหนดนโยบาย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยผู้สูงอายุของสหประชาชาติ
การพิจารณาใช้กลไกระดับท้องถิ่นเป็นหน่วยด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในระดับพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบหรือค�ำสัง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ อาทิ การทบทวนพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 10 และมาตรา 11 เพื่ออ�ำนวยให้กลไกการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เข้ามามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น448 ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/25337 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของ กสม. โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ด�ำเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
อนึ่ง จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุในปี 2563 พบว่ามีสถานการณ์ส�ำคัญ
การด�ำเนิ น การของรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ของผู้สูงอายุ ดังนี้
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จาก ข้อเสนอแนะที่ 1/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

5.2.1 วาระผู้สูงอายุแห่งชาติ

บทที่ 5

		 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประมาณการประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ที่คาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะมีประชากรผู้สูงอายุ หรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน
12 ล้านคน หรือร้อยละ 18 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20.4 ล้านคน หรือร้อยละ 31.3 ของจ�ำนวน
ประชากรในปี 2583 ทั้งนี้ ในปี 2562 เป็นปีแรกที่จ�ำนวนประชากรวัยเด็กเท่ากับประชากรผู้สูงอายุที่ 11.3 ล้านคน
หลั ง จากนั้ นจ�ำนวนประชากรวั ย เด็ ก มี แ นวโน้ม ลดลงสวนทางกับจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุที่จ ะมีแนวโน้มสู ง ขึ้ น
ขณะทีอ่ ตั ราส่วนของวัยแรงงานต่อผูส้ งู อายุกล็ ดลงอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน ในปี 2563 มีวยั แรงงาน 3.6 คนต่อผูส้ งู อายุ 1 คน
แต่ในปี 2583 อัตราส่วนดังกล่าว จะลดลงเหลือวัยแรงงานเพียง 1.8 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ส่งผลให้อัตราส่วนพึ่งพิง
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 27.7 คนต่อวัยแรงงาน 100 คน ในปี 2563 เป็น 56.2 คนต่อวัยแรงงาน 100 คน
ในปี 2583
		 รัฐบาลได้ก�ำหนดให้เรือ่ งผูส้ งู อายุเป็นวาระแห่งชาติโดยมีแนวทางการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารผูส้ งู อายุ
แห่งชาติครอบคลุมทัง้ กลุม่ ก่อนวัยสูงอายุหรือผูม้ อี ายุระหว่าง 25-59 ปี และผูส้ งู อายุหรือผูม้ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป ส�ำหรับกลุม่
ก่อนวัยสูงอายุ รัฐบาลมีแผนส่งเสริมเน้นเรื่องการออม การไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ และการปรับ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพผู้สูงอายุ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการจัดท�ำแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุม
จ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น เน้นการเสริมทักษะใหม่แก่แรงงานผู้สูงอายุ การออกแบบการท�ำงานให้ยืดหยุ่น
และสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างที่จ้างผู้สูงอายุ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมของภาคเอกชนในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และกิจกรรมของภาคประชาชนในการสร้างงาน
แก่ผสู้ งู อายุทเี่ ป็นแรงงานนอกระบบ พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนบูรณาการด้านสุขภาพโดยมีเป้าหมายให้ผสู้ งู อายุได้รบั การตรวจ
ป้องกัน และดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้านและในชุมชนตามระดับความจ�ำเป็น สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
มี ร ะบบการเงิ น การคลั ง ที่ ยั่ ง ยื น ในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง449 และเมื่ อ เดื อ นเมษายน 2563 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติให้ความเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยนื 4 มิติ ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยมีการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
บูรณาการและขับเคลือ่ นงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน การยกระดับผูด้ แู ลผูส้ งู อายุมอื อาชีพ จัดให้มศี นู ย์ฟน้ื ฟูสขุ ภาพ
ทุกอ�ำเภอควบคู่กับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไป450 ต่อมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักการมาตรการขับเคลื่อนสังคม
สูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมาตรการทั้ง 4 มิติมีแนวทางด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ 1) มิติเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุน
และสร้างระบบการออมทัง้ แบบถ้วนหน้าและสมัครใจผ่านกลไกต่าง ๆ เพือ่ รองรับความต้องการในยามสูงอายุ การปฏิรปู
ระบบการเงินการคลังที่เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยท�ำงานกลุ่มลูกจ้าง
ในการเตรียมความพร้อมเพือ่ การเข้าสูก่ ารใช้ชวี ติ ยามสูงอายุ และการขยายอายุการท�ำงาน เป็นต้น 2) มิตสิ ภาพแวดล้อม
เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎกระทรวงเกี่ยวกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่
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จาก สศช.ชี้แนวโน้มวัยท�ำงานลด สวนทางประชากรสูงวัยพุ่ง, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/862069
450
จาก ห่วงใยผู้สูงอายุ! รัฐบาลพักช�ำระหนี้กองทุนฯ 1 ปีเริ่ม 1 เม.ย.63 - 31 มี.ค.64, โดย ไทยโพสต์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/62726
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการ และผู้สูงอายุใช้ประโยชน์ได้ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ
ในการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผูส้ งู อายุในชุมชนได้ เป็นต้น 3) มิตสิ ขุ ภาพ เช่น การให้ศนู ย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ระดับต�ำบล
ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ (operation unit) ในการบูรณาการกิจกรรมและทรัพยากรส�ำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ
การยกระดับผู้บริบาลมืออาชีพ และการจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในทุกอ�ำเภอควบคู่กับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์ผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) และ 4) มิติสังคม เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน วิสาหกิจ ชมรม โรงพยาบาลในการรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน และการเพิ่มบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกมิติ และพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิน่
เป็นต้น451

5.2.2 การด�ำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
		 ข้อมูลจากส�ำนักนายกรัฐมนตรีระบุวา่ จากการประเมินผลแผนปฏิบตั กิ ารปี 2563-2566 เพือ่ ขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฯ พบว่า มีการด�ำเนินงานบางด้านที่ต้องปรับปรุง เช่น การเตรียมความพร้อม
ของประชากรเพือ่ วัยสูงอายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุ และการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุ เป็นต้น
ดังนั้น คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้ปรับแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2563-2565) โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
หลัก 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ
คนวัยท�ำงานมีความเข้าใจถึงการเตรียมตัวด้านต่าง ๆ เช่น รายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 2) สังคมมีทัศนะ
เชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติกับกลุ่มประชากรอายุ 18-59 ปี
จ�ำนวน 40 ล้านคน 3) การจ้างงานผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2564 ผู้สูงอายุจ�ำนวน 1.95 แสนคนจะมีงานท�ำ
4) เน้นให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนส�ำคัญและให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 5) การปรับเปลี่ยนโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
สถานทีพ่ ฒ
ั นาผูส้ งู อายุในชุมชน 6) การส่งเสริมการออมทัง้ แรงงานในระบบและนอกระบบ โดยคนวัยท�ำงานต้องออมเงิน
เพื่อใช้ในวัยเกษียณ และ 7) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดับวิชาชีพ
อย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน452

5.2.3 หลักประกันรายได้
		 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (11) ก�ำหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบีย้ ยังชีพตามความจ�ำเป็นอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตอ้ งมีสญ
ั ชาติไทย มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป
และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนต่อเนื่องตลอดชีวิตตามอัตราแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 600-1,000 บาทต่อเดือน

451

จาก มาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม),
โดย RYT9, 2563. สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/cabt/3163022
452
จาก รัฐฯ ปรับแผนรับมือ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.
thansettakij.com/content/normal_news/448183?as=
194

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

ตามช่วงอายุ และเมื่อเดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีมติอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน
2563 โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้
30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท453

บทที่ 5

		 ส�ำหรับหลักประกันของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระนั้น ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ได้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมขยายอายุผู้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จากเดิมจ�ำกัดที่อายุไม่เกิน
60 ปี เป็นไม่เกิน 65 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563454 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานอิสระ
ที่สูงวัยแต่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ โดยการประกันตนของผู้สูงอายุมี 3 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท/เดือน รวมจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท/เดือน รวมจ่ายสมทบ 150 บาท/เดือน
และทางเลือกที่ 3 ผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท/เดือน รวมจ่ายสมทบ 450 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับประกอบด้วยเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ เงินค่าท�ำศพกรณี
เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพหรือจากอุบัติเหตุ และเงินสงเคราะห์เพิ่มเติม ส่วนทางเลือกที่ 2 และ 3 มีสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติม คือ เงินบ�ำเหน็จชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตร (เฉพาะทางเลือกที่ 3)455
		 ในส่วนของการจ่ายค่าท�ำศพผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออก
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เป็นต้นไป เพือ่ ปรับเพิม่ วงเงินการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั
จากเดิมรายละ 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท และปรับเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือโดยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือสถานดูแลอื่น ๆ ของรัฐ
		 ส�ำหรับความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติบ�ำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. นั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตบิ �ำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับประชาชน โดยเห็นว่า มีความซำ�้ ซ้อนกับกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมถึงการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการบ�ำนาญแห่งชาติและจัดตั้งส�ำนักงานบ�ำนาญ
แห่งชาติในสังกัดกระทรวงการคลังยังมีความซ�ำ้ ซ้อนกับองค์กรตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุฯ ซึง่ มีคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
แห่งชาติและกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่สอดคล้องกับมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในชั้นนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงยังไม่ผ่านความเห็นชอบ
ในชัน้ ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา456 ทัง้ นี้ ปัจจุบนั มีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกลไกส�ำหรับผูป้ ระกอบ
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จาก คกก. ผู้สูงอายุแห่งชาติ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเดือน
เม.ย.- ก.ย. 63 ตามอัตราเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.
thaigov.go.th/news/contents/details/26906
454
จาก พระราชกฤษฎี ก าก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค คลซึ่ ง อาจสมั ค รเข้ า เป็ น ผู ้ ป ระกั น ตน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563,
ในราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 137 ตอนที่ 46 ก, วันที่ 23 มิถุนายน 2563.
455
จาก “ประกันสังคม" มาตรา 40 อาชีพอิสระ ต้องอ่าน”, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.
thansettakij.com/content/439936
456
จาก “กฤษฎีกา” ดับฝัน ร่าง พ.ร.บ.บ�ำนาญแห่งชาติ คนอายุ 60 ปี รับบ�ำนาญ 3 พัน, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/normal_news/446832
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

195

อาชีพอิสระในการออมเงินเพือ่ ชีวติ ในวัยเกษียณ เป็นการเพิม่ โอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทัว่ ถึง
และสร้างระบบเงินบ�ำนาญโดยสมัครใจ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กอช. มีสมาชิกรวม 2,384,529 คน ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกร (ร้อยละ 48) รองลงมาเป็นอาชีพอิสระ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป457

5.2.4 การส่งเสริมการท�ำงานของผู้สูงอายุ
แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุก�ำหนดแนวทางในเรื่องการท�ำงานของ
ผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุควรมีโอกาสท�ำประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งควรมีโอกาสได้ท�ำงานตราบเท่าที่ยังมีความประสงค์และ
มีความสามารถที่จะท�ำงานได้ นอกจากนี้ การท�ำงานยังสร้างหลักประกันรายได้ที่ส�ำคัญแก่ผู้สูงอายุ และท�ำให้ผู้สูงอายุ
สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างอิสระตามหลักการด้านผู้สูงอายุของสหประชาชาติด้วย ในส่วนของการจ้างงานภาครัฐ
ในปีทผี่ า่ นมา ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการขยายอายุเกษียณราชการ
ซึง่ เป็นประเด็นหนึง่ ในแผนปฏิรปู ประเทศจาก 60 ปี เป็น 65 ปี เพือ่ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา การเพิม่ เวลา 5 ปี จะ
เป็นการต่ออายุ 2 ระดับ กล่าวคือ ในช่วงแรกจะต่ออายุ 3 ปีกอ่ น เมือ่ ครบจะพิจารณาต่ออีก 2 ปี โดยผูท้ ไี่ ด้ตอ่ อายุราชการ
จะเป็นไปด้วยความสมัครใจและจะเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่งทีป่ รึกษาของหน่วยงาน ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งในส่วนบริหารสูงสุด
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผทู้ มี่ อี ายุราชการไม่ครบ 60 ปี ได้เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี กระทรวง
การคลังมีความกังวลเกีย่ วกับวิกฤตการคลังทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระยะ 10-15 ปีขา้ งหน้า โดยปัจจัยทีเ่ ข้ามากระทบหลัก คือ
ภาระการคลังที่จะต้องเข้ามารองรับสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงการคลังพยายามเตรียมแผนไว้รองรับ
หนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อเป็นแหล่งทุนและแหล่งเงินออมรองรับกรณีดังกล่าว458 นอกจากนี้
เมื่อเดือนกันยายน 2563 ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส วุฒสิ ภา เปิดเผยว่า
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาสถานการณ์ในปี 2563 แล้ว เห็นควรทบทวนและชะลอการด�ำเนินการตามแผนปฏิรูป
ด้านสังคมในส่วนการขยายอายุเกษียณราชการออกไปก่อนเนือ่ งจากคาดว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 จะส่งผลกระทบด้าน
การเงินการคลังในระยะยาวถึง 10 ปี และรัฐบาลก�ำลังปรับเปลี่ยนแผนบริหารก�ำลังคนภาครัฐเพราะค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของงบประมาณ กอปรกับที่ผ่านมา ส�ำนักงาน ก.พ. ได้เปิดช่องให้หน่วยงานรัฐสามารถ
พิจารณาต่ออายุราชการส�ำหรับผูด้ �ำรงต�ำแหน่งบางประเภทและบางระดับได้อยูแ่ ล้ว และหากต้องการใช้ศกั ยภาพผูส้ งู อายุ
ในการท�ำงานก็สามารถจ้างในรูปแบบอื่นได้ เช่น แพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจ้างงานตามปริมาณงานและ
วิชาชีพ โดยไม่จ�ำเป็นต้องขยายการเกษียณอายุราชการและท�ำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย459
		 ในส่วนการจ้างงานผูส้ งู อายุในภาคเอกชน ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน (ณ เดือนมิถนุ ายน 2563) ระบุวา่
ได้จัดหาต�ำแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุ 1,466 อัตรา มีผู้สูงอายุมาใช้บริการแล้ว 924 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว
จ�ำนวน 732 คน เป็นแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย แม่บ้าน พนักงานบริการ
ลูกค้า และเสมียนพนักงานทั่วไป ตามล�ำดับ ในปี 2563 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดโครงการส่งเสริม

457

จาก จ�ำนวนสมาชิก กอช. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563, โดย กองทุนการออมแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก
https://www.nsf.or.th/sites/default/files/sep63.JPG
458
จาก ก.พ.ชง ครม.ยืดอายุ ขรก.เกษียณ 65 ปี เคาะแก้กม.เม.ย.นี้ – ปลัดฯ คลังชีอ้ าจส่งผลกระทบ, โดย มติชนออนไลน์,
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/economy/news_85875
459
จาก เสนอทบทวนขยายเวลาเกษียณอายุเป็น 63 ปี, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.
or.th/content/296414
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บทที่ 5

การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ 1) การจ้างงานผู้สูงอายุที่
มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนเพื่อน�ำไปประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมาย
ผูส้ งู อายุได้รบั การจ้างเป็นวิทยากร 104 คน ด�ำเนินการน�ำร่องใน 16 จังหวัดทัว่ ประเทศ เช่น ลพบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา
พิษณุโลก สกลนคร พัทลุง และปัตตานี 2) การเพิม่ โอกาสสร้างงานในสถานประกอบการ โดยให้บริการจัดหางานแก่ผสู้ งู อายุ
โดยตั้งเป้าหมายมีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน 965 คน และผู้สูงอายุที่มาใช้บริการมีงานท�ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3) การจ้างเหมาบริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 20 คน ท�ำงานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ส�ำนักงาน
จัดหางานในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาครวม 20 แห่ง มีระยะเวลาการท�ำงาน 144 วัน ท�ำงานวันละ 3 ชั่วโมง
โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง และ 4) กิจกรรมส�ำรวจความต้องการประกอบอาชีพหรือท�ำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผูส้ งู อายุได้รบั การส่งเสริมการประกอบอาชีพทีต่ รงตามความต้องการ โดยมีเป้าหมายส�ำรวจผูส้ งู อายุจ�ำนวน 13,500 คน460
ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนบางรายมีการจ้างงานผู้สูงอายุในต�ำแหน่ง/แผนกต่าง ๆ เช่น แผนกจัดเรียงสินค้า พนักงาน
ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า แผนกการเงิน พนักงานครัว พนักงานขาย พนักงานตัดเย็บ เป็นต้น การท�ำงาน
มีทั้งแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา บางกรณีเป็นการจ้างพนักงานเดิมที่อายุถึง 60 ปีให้ท�ำงานต่อเนื่อง461 และบางกรณี
มีการออกแบบอุปกรณ์ภายในร้านให้เหมาะสมกับการท�ำงานของผูส้ งู อายุ เช่น การออกแบบความสูงของชัน้ วางวัตถุดบิ
ให้เหมาะสมและปลอดภัยในการท�ำงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ รองรับเหตุฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็นต้น462

5.2.5 สิทธิด้านสุขภาพ
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ให้บริการ พบว่ายังไม่มีระบบสนับสนุนสมาชิกครอบครัวที่ชัดเจนที่สามารถดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (family care
giver) ได้อย่างมีคุณภาพ มีแต่การอบรมอาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) ซึ่งไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเนื้อหาและ
กระบวนการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนองความต้องการทีเ่ หมาะสมตามสภาพปัญหาของผูส้ งู อายุนนั้ ๆ อีกทัง้ ยังขาดแคลนทีม
สหวิชาชีพหรือทีมหมอครอบครัว (family care team) ในการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวให้เป็นไปตามแผนการ
ดูแล ตลอดจนขาดแคลนสือ่ อาทิ แผ่นพับ วิดโี อ สือ่ ออนไลน์ทสี่ มาชิกครอบครัวผูด้ แู ลผูส้ งู อายุสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ที่จ�ำเป็นได้ง่าย 2) ด้านก�ำลังคน พบว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
โดยระบุชดั ว่าให้ทมี หมอครอบครัว 2,500 ทีม ดูแลประชาชน 25 ล้านคน แต่ยงั ไม่มคี วามชัดเจนในการก�ำหนดบทบาทหน้าที่
อัตราก�ำลัง ทักษะที่จ�ำเป็น และคุณสมบัติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งยังขาดระบบการพัฒนา
หลักสูตรและฝึกอบรมให้กบั ผูจ้ ดั การการดูแล (care manager) ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (care giver) อาสาสมัคร ทีมหมอครอบครัว
นักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักพัฒนาชุมชน ตลอดจนสมาชิกของครอบครัวทีท่ �ำหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุ 3) ด้านเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ พบว่ายังขาดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 4) ด้านมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ยังขาดการบูรณาการทิศทางและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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จาก กกจังหวัดเดินหน้าสร้างงานวัยเก๋า, โดย กรมการจัดหางาน, 2563. สืบค้นจาก https://smartjob.doe.go.th/
INF/News/detail/776O7751775177597148
461
จาก รวมธุรกิจที่หันมาจ้างงาน “คนสูงวัย”, โดย Tonkit 360, 2562. สืบค้นจาก https://tonkit360.com/51521
462
จาก Café Amazon ประเดิมสาขาแรก รับ “พนักงานสูงวัย” อิงกระแสสังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ,
โดย BRAND BUFFET, 2563. สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2020/01/cafe-amazon-for-chanceelderly-workforce/
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ท้องถิ่น และเอกชนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกครอบครัวผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และผูส้ งู อายุทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ให้สามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละช่วยเหลือกัน 5) ด้านงบประมาณ พบว่า
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินบ�ำรุงในส่วนของหน่วยบริการที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกันตามระเบียบของเงินบ�ำรุง โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ พ.ศ. 2561 ทีย่ งั มีความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกัน ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างครอบคลุม463 อย่างไรก็ดี กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อจ้างบุคคลในพื้นที่มาท�ำงานช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน
12 เดือน ทั้งนี้ ได้เริ่มด�ำเนินการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2563464

5.2.6 การเข้าถึงบริการสาธารณะ
		 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในอาคารส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมประเภทและขนาดของอาคารที่ปัจจุบัน รวมถึงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยสาระส�ำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ 1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ
เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม
2) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล 3) อาคารที่ท�ำการของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย ต้องจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม465
		 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จ�ำกัด จัดโครงการรถบริการด้านขนส่ง
มวลชนให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการระบบ

463

จาก หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
464
จาก เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,000 คน ดูแลผู้สูงอายุ, โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก https://
www.thaipost.net/main/detail/79244
465
จาก ครม.ไฟเขียวแก้กฎกระทรวง อ�ำนวยความสะดวก 'ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ', โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883378
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ขนส่งสาธารณะส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยเพิ่มช่องทางการจองใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวก
ของประชาชน รวมทั้งจะทดลองจัดบริการรถในบางเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน466

5.2.7 การเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

บทที่ 5

		 หน่วยงานของรัฐมีการด�ำเนินการ
เพื่อจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ
เช่ น กรมธนารั ก ษ์ มี โ ครงการเตรี ย มน�ำพื้ น ที่
ราชพั ส ดุ ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการจ�ำนวน 20 ไร่
มาจัดสร้างคอนโดมิเนียมส�ำหรับผู้สูงอายุ (ซีเนียร์
คอมเพล็กซ์) เช่าในระยะยาว 30 ปี คาดว่าจะ
เปิดจองได้ภายในปลายปี 2563 โดยกรมธนารักษ์
จะเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ำแก่ผู้จองซึ่งต้องมีอายุ 58 ปี
ขึ้นไป และเข้าอยู่ได้เมื่ออายุ 60 ปี หรือบุตรหลาน
จองซื้อเพื่อให้สิทธิบุพการีเป็นผู้พักอาศัยได้ โดย
ในเบื้องต้นจะรองรับกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้และรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่แล้ว467
ส่วนการเคหะแห่งชาติก�ำลังด�ำเนินโครงการบ้านเช่าส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยจ�ำนวน 100,000 หน่วยเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการเกษียณ และประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ทัว่ ประเทศ ระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เนือ่ งจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่มีก�ำลังพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติจึงได้ปรับรูปแบบเป็นการให้เช่า ในราคาถูก
หากในอนาคตมีก�ำลังซือ้ สามารถเปลีย่ นมาเป็นการซือ้ ได้ โดยเงินทีใ่ ช้จา่ ยในการเช่าสามารถปรับเปลีย่ นมาเป็นเงินดาวน์ได้468

5.2.8 การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ
		 จากสถิตคิ วามรุนแรงทีเ่ กิดกับผูส้ งู อายุทงั้ ในและนอกครอบครัวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พบว่า ในปี 2563 มีกรณีการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว 132 ราย ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ�ำนวน 182 ราย แต่ยังมากกว่าปี 2561 ที่มีจ�ำนวน 115 ราย ส่วนกรณี
การใช้ความรุนแรงนอกครอบครัวมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีจ�ำนวน 29 ราย น้อยกว่าปี 2561 และปี 2562
ที่มีจ�ำนวน 59 ราย และ 52 รายตามล�ำดับ469

466

472855

จาก จ่อจองรถคนพิการ-ชราผ่านแอพฯ, โดย แนวหน้า, 2563. สืบค้นจาก https://www.naewna.com/local/

467

จาก 'ธนารักษ์' เตรียมเปิดจองซีเนียร์คอมเพล็กซ์ให้อยู่หลังเกษียณ-ใกล้มือหมอเคาะยูนิตละ 1.9 ล้านบาท,
โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/69202
468
จาก การเคหะฯ ลุย เมืองสูงวัย-พิการ แสนหน่วย, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.
com/content/property/444404
469
จาก หนังสือ กองตรวจราชการ ที่ พม 0204/7888 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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		 แม้ว่าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนด
ให้การสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนฯ แต่มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมศักยภาพแก่ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน
การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น แต่ไม่มีมาตรการในการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก
ความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีองค์กรเอกชนบางแห่ง เช่น มูลนิธพิ ฒ
ั นางานผูส้ งู อายุ (มพส.)
ที่จัดให้มีระบบอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาสาสมัครได้รับการอบรมความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุด้วย เพื่อให้อาสาสมัครตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาความรุนแรงและ
การละเมิดสิทธิของผูส้ งู อายุ และเข้าใจถึงรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงทีม่ ตี อ่ ผูส้ งู อายุ ทัง้ การท�ำร้ายร่างกาย การท�ำร้าย
จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การหลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน และการละเลยหรือการทอดทิ้ง
ผู ้ สู ง อายุ การท�ำงานของอาสาสมั ค รมี ก ารให้ ค�ำแนะน�ำช่ ว ยเหลื อ ผู ้ สู ง อายุ ที่ ป ระสบปั ญ หาความรุ น แรงและ
การถูกละเมิดสิทธิ ทั้งโดยการพูดคุยท�ำความเข้าใจกับครอบครัว การไกล่เกลี่ย หรือประสานงานส่งต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในท้องถิ่น หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจ�ำจังหวัด เป็นต้น
		 ทั้งนี้ จากการท�ำงานของอาสาสมัครบางรายของ มพส. พบว่า ผู้สูงอายุมักถูกทอดทิ้งโดยไม่ตั้งใจ
และบางคนต้องอยู่ตามล�ำพังเพราะลูกไปท�ำงานที่ต่างจังหวัด ถึงแม้จะเกิดจากความจ�ำเป็นแต่การถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้
ตั้งใจนี้ก็ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร สร้างความเครียด ความรู้สึกน้อยเนื้อต�่ำใจว่าลูกไม่รักหรือ
ไม่ดูแล และสร้างความกังวล รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นความรุนแรงต่อจิตใจผู้สูงอายุในรูปแบบหนึ่งที่อาจท�ำให้
ผูส้ งู อายุมอี าการซึมเศร้าได้ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถสังเกตเห็นได้วา่ ปัญหาความรุนแรงทีเ่ กิด
จากคนในครอบครัวมีมากขึน้ ซึง่ อาจเกิดจากความเหนือ่ ยล้าทีต่ อ้ งดูแลผูส้ งู อายุตลอดเวลา และความเครียดจากการงาน
บทบาทของอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุในการเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของผูส้ งู อายุและคนในชุมชนให้เข้าใจและตระหนัก
ถึงปัญหาความรุนแรง และช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและประสานงาน
ช่วยเหลือด้านสิทธิในชุมชน จึงเป็นกลไกส�ำคัญทีช่ ว่ ยสร้างความปลอดภัยและท�ำให้ผสู้ งู อายุสามารถอาศัยอยูใ่ นชุมชนได้
อย่างมีความสุข470

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในภาพรวมของปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นโดยการก�ำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ประชากรสูงอายุได้ด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
อาทิ การก�ำหนดวาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งกลุ่ม
ก่อนวัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุ การก�ำหนดให้มีมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) การขยายอายุแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิม 60 ปีเป็น 65 ปี ความพยายามในการแก้ไขกฎหมายหรือก�ำหนด
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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จาก เรื่องเล่าจากชุมชน : งานอาสาสมัครกับการคุ้มครองผู้สูงอายุจากการถูกกระท�ำความรุนแรง, โดย มูลนิธิพัฒนา
งานผู้สูงอายุ (มพส.), 2563. สืบค้นจาก https://www.tcijthai.com/news/2020/6/article/10601
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บทที่ 5

ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค ยั ง พบสภาพปั ญ หาหรื อ ข้ อ จ�ำกั ด บางประการในการด�ำเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ อาทิ กรณีปัญหาสิทธิด้านสุขภาพ เช่น การขาดระบบสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัว
สามารถดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของทีมหมอครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ
หรือความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกันในเรือ่ งการเบิกจ่ายงบประมาณทีจ่ ะดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละแห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังปรากฏปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุและการขาดกลไกในการเฝ้าระวังปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ข้างต้นอย่างครอบคลุมแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2563
ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิของผู้สูงอายุในปี 2563 เพิ่มเติม ดังนี้
1. ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องผู้สูงอายุ รัฐควรพิจารณาให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุที่มีอุปสรรค
ในการเข้าถึงสิทธิตา่ ง ๆ เช่น กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ยหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึง่ อาจเข้าไม่ถงึ สิทธิในการมีสวัสดิการ
สังคมและมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ รวมถึงการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมตามข้อ 9 และข้อ 11 ของกติกา ICESCR
2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งน�ำมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วไปเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินการ
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
3. รัฐบาลควรพิจารณากระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทในการดูแลคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุตามแนวทางที่ก�ำหนดในยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย รวมทั้งควรมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4. รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณามาตรการให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ พื้ น ที่ ห ่ า งไกลได้ รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง เช่ น การเพิ่ ม จ�ำนวนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ
และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ การประสานการท�ำงานร่วมกันกับสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัด
ให้มีการอบรมให้ อสม. มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นต้น
5. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจถึงสภาวะและสิทธิของผู้สูงอายุ
แก่กลุ่มวัยก่อนสูงอายุและกลุ่มสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ และควรพิจารณาก�ำหนดมาตรการหรือกลไกในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อลดอัตราการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุทั้งในและนอกครอบครัวในระดับท้องถิ่น
6. ในการคุ้มครองผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ถูกกระท�ำรุนแรง หรือถูกล่วงละเมิด กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์อาจพิจารณาใช้เครือข่ายอาสาสมัครทั้งของรัฐ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัคร
ขององค์กรพัฒนาเอกชน ในการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปตามควรแก่กรณี

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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5.3

สิทธิคนพิการ
ภาพรวม

สิทธิของคนพิการได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญา CRPD หลายประการ ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ตามกติกา ICCPR และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามกติกา ICESCR การจัดท�ำอนุสัญญาฯ มีเจตนารมณ์
เพื่อประกันว่าคนพิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นและ
ได้ รั บ การเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น อนุ สั ญ ญาฯ จึ ง ได้ ยื น ยั น หลั ก การส�ำคั ญ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อันได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความพิการ รวมถึงยังได้ก�ำหนดหลักการทั่วไปในการส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ไว้หลายประการ เช่น การส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การให้
คนพิการได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม การสร้างความตระหนักเกีย่ วกับคนพิการในสังคม และการเข้าถึงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ การขนส่ง สารสนเทศและการสือ่ สาร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของคนพิการ เป็นต้น ส่วนสิทธิตามกติกา
ICCPR และ ICESCR ที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ
สิทธิและโอกาสในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้ง สิทธิในการได้รับการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการได้
ท�ำงานและการจ้างงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 บัญญัติคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยรับรองให้ปวงชนชาวไทยได้รับการคุ้มครองเสมอกัน และมาตรา 27
บัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคลโดยห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ รวมถึงเหตุแห่งความพิการ โดยมี
ความมุ ่ ง หมายให้ ป วงชนชาวไทยมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยเสมอภาคกั น นอกจากนี้ ยั ง ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ มี ห น้ า ที่
ต้องจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น มาตรา 54 บัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีอย่างมีคณ
ุ ภาพและไม่เก็บค่าใช้จา่ ย มาตรา 55 ก�ำหนดว่ารัฐจะด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และมาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท�ำงาน
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CRPD ได้มีข้อสังเกตต่อรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย
เมื่อปี 2559 ว่าควรมีการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการโดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดอคติ
ของสั ง คมต่ อ คนพิ ก าร รวมถึ ง ผู ้ บ กพร่ อ งทางจิ ต ควรประกั น ว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ จะมี ค วามร่ ว มมื อ และมี แ ผน
เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริการ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของคนพิการ ควรมีการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นใดเพื่อประกันว่าคนพิการและเด็กพิการจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่
รวมทัง้ ควรมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและการฝึกอบรมครู ควรมีการจัดบริการด้านสุขภาพทีค่ นพิการสามารถ
เข้าถึงได้และค�ำนึงถึงมิติทางเพศ โดยเฉพาะในเขตชนบท และมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ทราบถึงสิทธิ
ของคนพิการ ควรมีการเพิม่ โอกาสการจ้างงานในตลาดแรงงานให้แก่คนพิการ ทบทวนกฎหมายทีจ่ �ำกัดการมีสว่ นร่วมของ
คนพิการทางการเมืองและเรือ่ งสาธารณะ และประกันว่าคนพิการจะสามารถเข้าถึงทุกขัน้ ตอนของการเลือกตัง้ ส่วนแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสาธารณะของคนพิการ
ทัง้ การดูแลด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ การขนส่ง และการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ ป็นสาธารณะส�ำหรับคนพิการ471

471

จาก ครม.อนุมตั แิ ผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับที่ 4 ยกระดับคุม้ ครองสิทธิไทยทัดเทียมสากล, โดย ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9630000067196
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีคนพิการที่ได้รับ
การออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการ 2,071,568 คน เป็นเพศชาย 1,081,149 คน เพศหญิง 990,419 คน โดยเป็น
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุดคือ 1,029,179 คน (ร้อยละ 49.7) ของคนพิการทั้งหมด
รองลงมาคือ คนพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย 390,773 คน (ร้อยละ 18.9) ทางการเห็น 191,922 คน (ร้อยละ 9.2)
ทีเ่ หลือเป็นคนพิการประเภทอืน่ ๆ คือ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 161,104 คน (ร้อยละ 7.77) ทางสติปญ
ั ญา 141,163 คน
(ร้อยละ 6.81) ทางออทิสติก 15,522 คน (ร้อยละ 0.74) และทางการเรียนรู้ 12,561 คน (ร้อยละ 0.60) ตามล�ำดับ
พื้ นที่ ที่มี ค นพิ ก ารอาศั ย อยู ่ ม ากที่ สุ ด คื อ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
และกรุงเทพมหานคร ตามล�ำดับ472
ทั้งนี้ มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ปัญหา
และอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ดังนี้

5.3.1 สวัสดิการส�ำหรับคนพิการ
		 รั ฐ บาลได้ เ พิ่ ม เบี้ ย ความพิ ก ารให้ แ ก่
คนพิ ก ารเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ที่
ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น เป็นการตอบสนองความ
ต้ อ งการจ�ำเป็ น ในการช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของคนพิ ก าร
และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม
2563 คณะรัฐมนตรีมีมติปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการที่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียน
จ�ำนวน 1,103,065 คน และกลุ่มเด็กพิการที่มีอายุต�่ำกว่า

472

จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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18 ปี ทั่วประเทศจ�ำนวน 126,032 คน รวมจ�ำนวน 1,229,097 คน จากเดิมเดือนละ 800 บาทต่อคน เป็น 1,000 บาท
ต่อ คน โดยมี ผลตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 ตุล าคม 2563 - กัน ยายน 2564 ทั้งนี้ มีการส�ำรวจที่พบว่าคนพิการส่ว นใหญ่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีรายได้น้อยมาก มีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 4,326 บาท473 และการปรับปรุงเบี้ย
ความพิการดังกล่าวไม่ท�ำให้ค่าใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มมากขึ้นจนเกินไป474 อย่างไรก็ตาม สมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทยเห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่มเบี้ยความพิการให้กับคนพิการทุกคนและได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล
ขอให้พิจารณาปรับเบี้ยให้กับคนพิการแบบถ้วนหน้า475 อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
และวันที่ 28 เมษายน 2563 นั้น ให้เพิ่มเบี้ยความพิการเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ รวมทั้งเด็กพิการที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ 2 ครั้ง ไม่เห็นชอบให้เพิ่มสวัสดิการเบี้ย
ความพิการให้ครบทุกคน (ถ้วนหน้า) ท�ำให้มีคนพิการที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการกว่า 800,000 คน โดยส�ำนัก
งบประมาณชีแ้ จงว่าสาเหตุเนือ่ งจากงบประมาณมีจ�ำกัด จึงจ�ำเป็นต้องปรับเพิม่ เบีย้ ความพิการให้กบั กลุม่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
เร่งด่วนก่อน476
		 นอกจากนี้ ในปี 2563 มีรายงานปัญหาการจ่ายเบี้ยความพิการในบางพื้นที่ อาทิ คนพิการในพื้นที่
ต�ำบลโป่งแดง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้รับเบี้ยความพิการหลายเดือน ได้รับความเดือดร้อนต้องกู้หนี้นอกระบบมาใช้
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งแดงได้ชี้แจงให้คนพิการทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการส่งรายชื่อคนพิการ
ไปยังกรมบัญชีกลางล่าช้า และได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้คนพิการแล้ว477

5.3.2 ศูนย์บริการคนพิการ
		 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 บัญญัติให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยในปี 2563 มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไปแล้ว 2,458 แห่ง และได้มีการสนับสนุนการด�ำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัด จ�ำนวน 25 จังหวัด478 ศูนย์บริการคนพิการมีแนวทางการด�ำเนินงาน ได้แก่ 1) บริการข้อมูลข่าวสาร
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จาก ครม.อนุมัติปรับเบี้ยผู้พิการจาก 800 เป็น 1,000 บาท, โดย ข่าวท�ำเนียบรัฐบาล, 2563. สืบค้นจาก https://
www.thaigov.go.th/news/contents/details/26119
474
จาก เพิ่มเบี้ยคนพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท 1 ต.ค. นี้ ข่าวดี! ช่วยค่าครองชีพ ยกระดับชีวิตคนพิการ, โดย ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000084317
475
จาก สภาคนพิการฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องเบี้ยคนพิการถ้วนหน้า ชี้เป็นสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิ, โดย thisable.me,
2563. สืบค้นจาก https://thisable.me/content/2020/10/664
476
จาก ส�ำนักงบประมาณย�้ำไม่สามารถจ่ายเบี้ยความพิการ 1,000 บาทให้คนพิการทุกคน (ถ้วนหน้า), โดย Disabilities
Thailand, 2563. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=0PdEqbYv-Vs&feature=youtu.be&fbclid =IwAR38I3DAiNHbb2V333pFIZZdLr9mw9PCfgJnLka_Rz9dpynDtjpAdzQgPOM
477
จาก ผู้สูงอายุ-ผู้พิการบุก อบต.โป่งแดงทวงเงินเบี้ยยังชีพ, โดย อินดิเพนเดนท์นิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.
innnews.co.th/regional-news/news_723195/
478
จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ พม 0703/6428 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
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และความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ 2) เรียกร้องสิทธิแทนคนพิการ 3) ให้ความช่วยเหลือการด�ำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ฝึกอาชีพ
จัดหางานให้แก่คนพิการ 4) ช่วยเหลือคนพิการหรือผู้มีแนวโน้มจะพิการ ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
5) ประสานหน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งปี 2563 มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มากที่สุด 316,757 ครั้ง/ราย รองลงมาคือ บริการเกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
224,680 ครั้ง/ราย และบริการผู้ช่วยคนพิการ 42,541 ครั้ง/ราย479

บทที่ 5

		 ในช่วงระหว่างปี 2562-2563 มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนเพื่อจัดตั้งและด�ำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาลน�ำร่อง
32 แห่ง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม รวมทั้ง
มีการขับเคลื่อนให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การรับรอง
และศูนย์บริการคนพิการอื่นที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก�ำหนดให้เป็น
สถานบริการสาธารณสุขอืน่ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยบริการร่วม
ให้บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ จะท�ำให้สามารถเบิกค่าใช้จา่ ยจาก สปสช. ได้
โดยศูนย์บริการฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและมีผู้ให้บริการเป็นนักวิชาชีพ สามารถจัดบริการได้ทันที ส่วนศูนย์บริการฯ
ที่ผู้ให้บริการไม่ใช่นักวิชาชีพ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการให้บริการโดยมีหน่วยงานระดับกรมเป็นผู้รับรองหลักสูตร
และผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรก่อนจึงจะจัดบริการได้ ทั้งนี้ มีศูนย์ที่เริ่มน�ำร่องการให้บริการฟื้นฟูทักษะ
การด�ำรงชีวิตอิสระ (Independent Living - IL) แล้ว 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี และปทุมธานี
อย่างไรก็ตาม การจัดบริการฟื้นฟูฯ สามารถจัดได้เพียง 9 รายการตามที่ สปสช. ก�ำหนดเท่านั้น หากต้องการจัดบริการ
นอกเหนือจากนี้ สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ �ำเป็นระดับจังหวัดได้ ซึง่ ปัจจุบนั
มีประมาณ 47 จังหวัด480
			 ในปี 2563 กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารยั ง ได้ จั ด ท�ำระบบผู ้ ช ่ ว ยคนพิ ก าร
โดยมีการพิจารณาปรับแก้ไขคุณสมบัติผู้ช่วยคนพิการ การปรับแก้ไขหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการประเภทคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และการจัดการอบรมผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่โรงพยาบาล 32 แห่ง ใน 22 จังหวัด เนื่องจาก
ในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและบริการต่าง ๆ คนพิการต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้
สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรในชีวติ ประจ�ำวันและมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มโี อกาสมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งในการจัดบริการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับโรงพยาบาลน�ำร่องที่มีความพร้อมจ�ำนวน 11 แห่ง ในเรื่องการยกระดับ
อาชีพของคนพิการส�ำหรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ (new normal) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การ
เป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วมในด้านการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพและมีงานท�ำของคนพิการ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
และการจ้างงานคนพิการในชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะมีการน�ำไปขยายผล
และต่อยอดในการเพิ่มคุณค่า การควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต ช่องทางจ�ำหน่าย การผลิตสินค้าให้เพียงพอ
กับความต้องการลูกค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังเป็นรายได้เศรษฐกิจของครอบครัวของคนพิการและชุมชน
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจสังคมคนพิการในชุมชนต่อไป
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แหล่งเดิม.
จาก การเตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ, โดย Disabilities Thailand,
2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1218278158528642
480

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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5.3.3 การให้บริการคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
		 ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ได้มกี ารเตรียมการจัดตัง้ ธนาคารอุปกรณ์จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งจะมีการเปิดท�ำการกลางเดือนธันวาคมน�ำร่อง 1 แห่ง
ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ใน 3 พื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี และ
นราธิวาส เป็นการขับเคลือ่ นด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือคนพิการ
แบบครบวงจรในพื้นที่ท้ังการจัดท�ำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
การใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการ มีการสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟู
สภาพคนพิการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจากสถาบัน
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติ การสนับสนุน
การเพิ่ ม องค์ ค วามรู ้ แ ก่ บุ ค ลากรของศู น ย์ ฯ และหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รองรั บ นโยบายด้ า นการฟื ้ น ฟู แ ละช่ ว ยเหลื อ
เด็กพิการแบบครบวงจรจนสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ 5 จังหวัดรองรับ รวมไปถึง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการให้บริการเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์การศึกษา
พิเศษเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาต่อไป481 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน�ำเครือข่ายด้านคนพิการ เพื่อให้นักศึกษา สถาบันการศึกษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา ได้มีความรู้ทักษะด้าน
การซ่อมกายอุปกรณ์ อาทิ รถเข็น รถสามล้อโยกส�ำหรับคนพิการ เป็นต้น พร้อมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมทั้ง
เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาฝีมือทักษะอาชีพ
ในชุมชนในหลักสูตรการผลิตหรือการซ่อมกายอุปกรณ์รถเข็นส�ำหรับคนพิการ โดยขอความร่วมมือองค์กรภาคเอกชน
และหอการค้าในการสนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งคนพิการจะได้รับประโยชน์ในการบริการ
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่และการสร้างรายได้ในพื้นที482
่

5.3.4 การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการขนส่งสาธารณะ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยในปี 2563 พบรายงานคนพิการร้องเรียนปัญหาการใช้งานทางเท้า
และสะพานลอยคนข้าม อาทิ การสร้าง S-Guard เพื่อมิให้รถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าแต่กลับท�ำให้คนพิการที่
ใช้รถเข็นไม่สามารถสัญจรบนทางเท้าได้ ทั้งนี้ ส�ำนักงานเขตฯ ที่รับผิดชอบจะประสานส�ำนักการจราจรและขนส่ง
เพื่อพิจารณาก�ำหนดรูปแบบการจัดท�ำ S-Guard ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้รถเข็นและ

481

จาก ศอ.บต. เตรียมจัดตั้งและการขับเคลื่อนอุปกรณ์คนพิการในพื้นที่ จชต. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส,
โดย ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2563. สืบค้นจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200720171125726
482
จาก พก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำเครือข่ายคนพิการ มุง่ ฝึกอาชีพเพือ่ ช่วยคนพิการได้รบั บริการทัว่ ถึง รวดเร็ว,
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000084810
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คนพิการทางสายตา483 นอกจากนี้ มีรายงานกรณีการสุม่ ส�ำรวจสะพานลอยคนเดินข้ามของหน่วยงานรัฐบริเวณย่านชุมชน
และที่ที่มีคนอยู่อาศัยจ�ำนวนมาก พบปัญหาไม่มีทางลาดส�ำหรับคนพิการที่ใช้รถเข็นในการเดินทางหรือสร้างไม่ได้
มาตรฐานเพียงพอ484

บทที่ 5

		 ในปี 2563 คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบหลั ก การร่ า งกฎกระทรวงก�ำหนดสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกใน
อาคารส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงก�ำหนด
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมประเภทและ
ขนาดของอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามที่ก�ำหนด ได้แก่
1) อาคารทีใ่ ห้บริการสาธารณะ 2) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ 3) อาคารทีท่ �ำการของราชการ
โดยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการที่ต้องจัดให้มี เช่น ที่จอดรถ ทางลาด ห้องสุขา พื้นที่ส�ำหรับรถเข็นคนพิการ
เป็นต้น ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตของคนพิการ
และผูส้ งู อายุ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่าง ๆ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมกิจกรรมในสังคม485
		 ในด้านการขนส่งสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 กระทรวงคมนาคมมีแผนด�ำเนินการ
จัดซื้อทางลาดล�ำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้นลงอากาศยาน (ramp) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษประจ�ำท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยาน มีการให้บริการรถโดยสาร
ประจ�ำทางปรับอากาศชานต�่ำใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ซึ่งให้บริการแล้วจ�ำนวน 489 คัน บรรจุใน 27 เส้นทางของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ486 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เชิญคนพิการทดลองใช้บริการรถเมล์
ชานต�่ำและพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเพราะท�ำให้คนพิการใช้บริการได้สะดวก แต่ยังมีปัญหาพนักงานขับรถ
ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีคนพิการรอใช้บริการป้ายรถเมล์หรือไม่487 ควรมีสายเข็มขัดส�ำหรับล็อกรถเข็นคนพิการ สัญญาณ
ฉุกเฉินควรติดตั้งในที่ที่สามารถใช้งานได้สะดวก พนักงานขับรถหรือพนักงานประจ�ำรถควรช่วยอ�ำนวยความสะดวก
คนพิการ ควรผ่อนปรนเรื่องการแสดงบัตรคนพิการเพราะคนพิการทางสายตาและคนพิการทางการเคลื่อนไหวพนักงาน
สามารถสังเกตเห็นได้อยู่แล้ว เป็นต้น
		 ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 กสม. เคยมีข้อเสนอแนะที่ 4/2562 ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ สรุปสาระ
ส�ำคัญได้วา่ 1) ควรก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะซึง่ ในการด�ำเนินโครงการให้มกี ารหารือกับองค์กร
คนพิการ 2) ควรมอบกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามตรวจสอบปัญหาการเข้าถึงขนส่งสาธารณะ

483

จาก พิจารณาก�ำหนดรูปแบบ S-Guard ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้วีลแชร์, โดย ryt9, 2563. สืบค้นจาก
https://www.ryt9.com/s/prg/3141196
484
จาก กทม.ก่ อ สร้ า งสะพานลอยคนข้ า มตามแบบมาตรฐานงานที่ ก� ำ หนด, โดย ryt9, 2563. สื บ ค้ น จาก
https://www.ryt9.com/s/prg/3146723
485
จาก กฎกระทรวงใหม่พื้นที่สาธารณะต้องอ�ำนวยความสะดวก “ผู้พิการ-คนชรา”, โดย ประชาชาติ, 2563. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-472663
486
จาก หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0201/4485 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคนพิการ.
487
จาก ขสมก.เผยคนกรุงปลื้มรถเมล์ใหม่ ชานต�่ำ-ห้องโดยสารกว้าง, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก https://www.
posttoday.com/economy/news/583123
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ในปัจจุบันและจัดท�ำแผนแก้ไขพร้อมกลไกเร่งรัดปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกัน
พิจารณาจัดท�ำมาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมต่อกันทุกระบบ
4) ควรสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงบริการสาธารณะของคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีขอ้ เสนอในการปรับปรุงกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะหรือการจัดให้
มีอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้มีผลบังคับใช้
อย่างจริงจัง และในปี 2563 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รายงานผลการด�ำเนินการต่อข้อเสนอแนะของ กสม.
ในเรื่องข้างต้น มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ในประเด็นการจัดท�ำมาตรฐานหลักเกณฑ์ต่าง ๆ กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างจัดท�ำมาตรฐาน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้488 ขณะเดียวกัน
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างจัดท�ำโครงการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งส�ำหรับคนทุกคน และได้จัดท�ำมาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับยานพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ ในระบบขนส่งสาธารณะ489
		 ในประเด็นการติดตามตรวจสอบปัญหาการเข้าถึงขนส่งสาธารณะและการจัดท�ำแผนเร่งรัดปรับปรุง
ระบบขนส่งสาธารณะและจัดท�ำมาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมต่อ
กันทุกระบบ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้จัดท�ำโครงการต่าง ๆ อาทิ การศึกษาส�ำรวจเพื่อการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
ส�ำหรับคนพิการเด็กและผู้สูงอายุ และได้จัดท�ำโครงการแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในประเด็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะของคนพิการ กระทรวงคมนาคม
มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส่งเพือ่ คนทุกกลุม่ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะระบบคมนาคมขนส่ง และการบริการ
เพือ่ รองรับการใช้บริการของคนทุกกลุม่ โดยเฉพาะคนพิการทุกประเภทผูส้ งู อายุและเด็กให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
		 ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะได้เสนอประเด็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะหรือการจัดให้
มีอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ในแผนปฏิรูปองค์การของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากหากร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวใช้บังคับแล้ว
จะท�ำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กับอาคารที่ก่อสร้างใหม่
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จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4/7650 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคนพิการ.
489
แหล่งเดิม.
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ของกลุ่มบุคคล

5.3.5 การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน

บทที่ 5

		 คนพิการบางส่วนประสบปัญหาการเข้าถึงการท�ำธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากธนาคารหลายแห่ง
ปฏิเสธไม่ให้คนพิการท�ำธุรกรรมทางการเงิน อาทิ ไม่ให้คนพิการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร490 ซึ่งอาจเกิดจากเจตคติ
เชิงลบที่ว่าคนพิการไม่สามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเงินของตนเองได้และไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และผ่อนช�ำระหนี้ เป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 491 ส่งผลให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งต้องใช้การด�ำเนินการผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลัก ตัวแทนคนพิการได้ยื่นหนังสือ
ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
ขอให้พจิ ารณาแนวทางการช่วยเหลือคนพิการในเรือ่ งดังกล่าว โดยขอให้ธนาคารทุกแห่งทัว่ ประเทศอ�ำนวยความสะดวก
ในการเปิดบัญชีส�ำหรับคนพิการทีไ่ ม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ ช่วยให้คนพิการได้รบั ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐอย่างรวดเร็ว492
		 นอกจากนี้ คนพิการยังมีอุปสรรคอื่นในการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ
ทางสายตาซึ่งประสบปัญหาการท�ำธุรกรรมการเงินด้วยเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) บางแห่ง เนื่องจากไม่มี
ฟังก์ชันที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น493 อันเป็นการกระท�ำที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ขัดต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อ 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 27 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 20 (6) ทีก่ �ำหนดให้
คนพิการมีสทิ ธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสาธารณะ ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
ด้านการมองเห็นต้องให้ผอู้ นื่ ท�ำธุรกรรมแทนให้ เป็นโอกาสให้ผไู้ ม่หวังดีเข้าถึงบัตรและรหัส สูญเสียความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภัยทางการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารแต่ละแห่งก�ำหนดวิธปี ฏิบตั สิ �ำหรับคนพิการทางสายตาแตกต่างกันออกไป
เช่น การเปิดบัญชีต้องมีผู้ดูแลคนพิการมาร่วมเปิดบัญชีหรือร่วมเป็นพยานในการท�ำธุรกรรมครั้งนั้นด้วย การถอนเงิน
ต้องมีผู้ดูแลคนพิการยินยอมด้วยเสมอ หรือไม่อนุญาตให้คนพิการท�ำบัตรกดเงินสด เป็นต้น494
		 กรณีข้อเรียกร้องการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนพิการดังกล่าว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้แนะน�ำแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาส�ำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องน�ำไปพิจารณาด�ำเนินการ
ซึง่ มีผลดังนี้ 1) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มหี นังสือถึงสถาบันการเงินทุกแห่ง ให้พจิ ารณาปรับปรุงแนวทางการให้บริการ
ที่อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น เช่น การพัฒนา
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จาก คนพิการชี้เข้าไม่ถึงเงินเยียวยาโควิด-19 เพราะธนาคารไม่ให้ท�ำธุรกรรมการเงิน, โดย thisable.me, 2563.
สืบค้นจาก https://thisable.me/content/2020/05/624
491
จาก ร้อง "ครูหยุย" คนพิการ 8 แสนคน ไม่ได้รับเงินสวัสดิการรายละ 1,000 บาท, โดย คมชัดลึก, 2563.
สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/regional/431935?fbclid=IwAR1VGF81cExsHnwlcWmLY_h4RZBVOn-p4JQh6Bjc34TQyp1DP7s6AU6902U
492
จาก 'กมธ.พัฒนาสังคมวุฒิฯ' ชงช่วยคนพิการช่วงโควิด, โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.
co.th/politics/773733
493
จาก คนตาบอดร้อง ส.ว.ตู้ ATM แบบจอสัมผัสไม่ปลอดภัย, โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.
dailynews.co.th/politics/754339
494
จาก กลุ่มนักกฎหมายคนพิการยื่นข้อเรียกร้อง การเข้าถึงธุรกรรมการเงินของคนตาบอด, โดย thisable.me, 2563.
สืบค้นจาก https://thisable.me/content/2020/01/589
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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Mobile banking application ส�ำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การมีเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)
ที่มีอักษรเบรลล์ที่แป้นกด 2) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติ
ที่ นป. 8/2562 เรื่อง การติดต่อหรือให้บริการลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยค�ำนึงถึง
การให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ภาพและปฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเท่ า เที ย ม และเป็ น ธรรมภายใต้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
3) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ออกประกาศคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริษทั ประกันชีวติ /วินาศภัย และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตัวแทนประกันชีวติ /วินาศภัย นายหน้าประกันชีวติ /วินาศภัย
และธนาคาร พ.ศ. 2561 โดยจะด�ำเนินการขอความร่วมมือกับภาคเอกชน สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย จัดให้มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หรือจัดให้
มีพนักงานประจ�ำสาขาที่มีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และจะพิจารณาปรับปรุง
แนวปฏิบัติภายใต้ประกาศ คปภ. เพื่อก�ำหนดแนวทางรับรองการจัดให้มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรม
ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือจัดให้มีพนักงานประจ�ำสาขาที่มีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกแก่บุคคล
ที่มีความบกพร่องดังกล่าว495

5.3.6 การเข้าถึงการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
		 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 10 บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือ
พบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา อีกทั้งตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับการศึกษา รวมทั้งการเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการของภาครัฐและเอกชน
เพือ่ ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		 ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการอยู่ 2,071,568 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของประชากรทั้งประเทศ
และในจ�ำนวนนีม้ คี นพิการทีไ่ ด้รบั การศึกษาจ�ำนวน 1,547,145 คน คิดเป็นร้อยละ 75.17 ของคนพิการทีม่ บี ตั รประจ�ำตัว
คนพิการ โดยคนพิการจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 81.47 รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 11.17 และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 1.42496 สาเหตุที่ท�ำให้คนพิการขาดโอกาสทางการ
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งานเดิม.

จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ พม 0703/6428 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563.
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จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย 30 กันยายน 2563 (รายไตรมาส), โดย กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2563. สืบค้นจาก http://dep.go.th/images/
uploads/files/situation_sep63.pdf
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ของกลุ่มบุคคล

ศึกษามาจากปัจจัยแวดล้อมในครอบครัว สภาพร่างกาย และสถานะทางการเงิน จะพบว่ายิ่งการศึกษาระดับสูงขึ้น
ยิ่งมีคนพิการได้รับการศึกษาน้อยลง497

บทที่ 5

		 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการสร้างเสริมสุขภาวะในเด็กที่มีความต้องการพิเศษถูกละเลยอันเนื่องมา
จากความบกพร่องที่มีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษในวัยเรียนที่สามารถเข้าเรียนรวมได้ ประกอบด้วย
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 3) เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
และอารมณ์ และ 4) เด็กออทิสติก ซึง่ เป็นกลุม่ ทีพ่ บมากในสถานศึกษาและชุมชนทัว่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่เด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษไม่สามารถเรียนต่อในระบบการศึกษาได้และอยู่นอกระบบการศึกษา จึงไม่มีระบบส่งเสริมที่ช่วยให้การด�ำเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการช่วยเตรียมความพร้อมหรือ
การช่วยเหลือตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก แต่รปู แบบการจัดการศึกษาดังกล่าวยังไม่มคี วามชัดเจน นอกจากนี้ เด็กออทิสติกยังคง
ต้องการความช่วยเหลือตามความจ�ำเป็นบางอย่าง (special need) เช่น ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และพบปัญหาเด็กพิการ
ในโรงเรียนเรียนรวม เมือ่ จบชัน้ ประถมศึกษาพบว่าไม่ได้เรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษามากถึงกว่า 5 แสนราย เนือ่ งจากโรงเรียน
ทีส่ ามารถรับเด็กพิการเรียนรวมมีเฉพาะบางแห่งเท่านัน้ ส่วนครูทสี่ อนเด็กพิการเป็นเพียงครูอตั ราจ้าง ไม่มคี วามมัน่ คงใน
อาชีพ ท�ำให้อตั ราการลาออกสูง498 อย่างไรก็ดี ในส่วนการจัดการศึกษาเพือ่ ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มีพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบในการจัดการศึกษาของ
เด็ ก กลุ ่ ม นี้ บ นฐานเครื อ ข่ า ยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน 3 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด ราชบุ รี และ
จังหวัดอุบลราชธานี
		 จากสถานการณ์ปัญหาการเรียนร่วมของเด็กพิการกับเด็กปกติ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาในพื้นที่จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการ 3 พื้นที่
ต้นแบบ ได้แก่ 1) โรงเรียนบางชัน (ปลืม้ วิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 2) โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
และ 3) โรงเรียนระยอง จังหวัดระยอง เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค และสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการในสังคมและคนพิการเอง แผนการ
จัดการศึกษามี 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะเร่งด่วน แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว จากแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว
ได้เริ่มน�ำร่องขับเคลื่อนการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา (Korat model) ส�ำหรับแผนการ
จัดการศึกษาในระยะต่อไป คือ โครงการห้องเรียนสอนเสริมทักษะเด็กนักเรียน โดยหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะ
เด็กพิการ จ�ำนวน 10 หลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 ในปี 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการ เช่น กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการกับกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา “กศน. WOW (6 G)” และนโยบายเฉพาะด้านที่มีเป้าหมาย
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนพิการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่เข้าถึงคนพิการ
ในทุกพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการโดยส่งเสริมให้คนพิการมีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถท�ำงานหรือ
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จาก ส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการ, โดย ไทยรัฐ, 2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/society/
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จาก การประชุมคณะท�ำงานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา,
โดย Disabilities Thailand, 2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ disabilitiesth/posts/ 1221014218255036
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ประกอบอาชีพได้499 นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบส�ำหรับคนพิการ
เพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวทางหลัก ได้แก่ การส�ำรวจสถานการณ์การศึกษา
ของเด็กพิการ และการพัฒนาระบบแผนพัฒนาเด็กพิการรายบุคคล (IEP) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลีย่ นพ่อ-แม่
เป็นครู และการส่งเสริมการสร้างเจตคติของเพื่อนร่วมชั้นเรียน500 มีการติดตามประเมินผลโครงการ อาทิ โครงการ
น�ำร่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ซึ่งครูผู้สอนสามารถน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียน
ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็น และโครงการเปลีย่ นบ้านเป็นห้องเรียน พัฒนาพ่อแม่เป็นผูฟ้ น้ื ฟูสมรรถภาพนักเรียนพิการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและด้านจิตใจ
ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษและพัฒนาผู้ปกครอง
ให้เป็นครู และการอบรมเตรียมความพร้อมให้กบั นักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียนในพืน้ ทีน่ �ำร่อง โดยเป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ การ
ศึกษาความเท่าเทียมและทัว่ ถึง โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ ปัจจุบนั มีโรงเรียนน�ำร่อง 4 แห่ง
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการโดยพัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ครูผู้สอนและ
ให้ค�ำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษสามารถจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติ
ที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา พัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษที่เน้นทักษะการใช้ชีวิต
ให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให้
เด็กพิการก่อนเข้าเรียน501

5.3.7 การจ้างงานส�ำหรับคนพิการ
		 ตามทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ระบุถงึ มาตรการ
จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โดยในมาตรา 33 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ระบุ
ให้จ้างงานในสัดส่วนคนพิการ 1 ต่อแรงงานทั่วไป 100 คนนั้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจและปัญหาไวรัสโควิด 19 ท�ำให้
สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวอย่างถาวร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคาดการณ์ว่าจะมีคนพิการ
ตกงานไม่นอ้ ยกว่า 300 คนทัว่ ประเทศ502 โดยสถิตกิ ารจ้างงานคนพิการ ณ เดือนกันยายน 2563 พบว่า ปัจจุบนั คนพิการ
ได้รบั การจ้างงานในภาคเอกชนตามมาตรา 33 จ�ำนวน 39,523 คน การให้สมั ปทานตามมาตรา 35 จ�ำนวน 13,929 สัญญา
และส่งเงินตามมาตรา 34 จ�ำนวน 13,004 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 76.58 จากจ�ำนวนที่ต้องจ้าง ลดลงจากสถิติปี 2562
ถึงร้อยละ 21.27 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างตามมาตรา 33 ขณะที่ภาครัฐเองก็ยังมีการจ้างงานคนพิการไม่ครบตาม
กฎหมาย โดยจ้างงานแล้วตามมาตรา 33 จ�ำนวน 2,382 คน และให้สัมปทานตามมาตรา 35 จ�ำนวน 1,201 สัญญา
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จาก พก. ร่วม ศธ. และเครือข่าย MOU จัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ, โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ, 2563. สืบค้นจาก http://dep.go.th/Content/View/5978/1
500
จาก พก. ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการนอกระบบ, โดย กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2563. สืบค้นจาก http://dep.go.th/Content/View/6022/1
501
จาก กรมส่งเสริมฯ คนพิการ น�ำร่อง “โคราชโมเดล” ฝึกทักษะครู-ผู้ปกครอง เตรียมพร้อมเด็กออทิสติกก่อนเข้าเรียน,
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000085068
502
จาก คาด ‘พิษเศรษฐกิจ-โควิด’ ท�ำคนพิการตกงาน, โดย มติชน, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/
news-monitor/news_2086916
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รวมคิดเป็นร้อยละ 23.98 จากจ�ำนวนที่ต้องจ้าง ลดลงจากสถิติปี 2562 ถึงร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานตาม
มาตรา 33 และควรต้องจ้างเพิ่มอีกมากถึง 11,358 คน คิดเป็นร้อยละ 76.02503

บทที่ 5

		 ข้อมูล ณ ปี 2563 มีคนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงาน (อายุระหว่าง 15-60 ปี) ทั้งสิ้น 853,504 คน ประกอบ
อาชีพ จ�ำนวน 267,172 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 เป็นคนพิการในวัยท�ำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่ได้
ประกอบอาชีพ 182,013 คน หรือร้อยละ 21.33 และมีคนพิการในวัยท�ำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 53,958 คน
หรือร้อยละ 6.32 ส่วนคนพิการที่เหลือ 350,361 คน หรือร้อยละ 41.05 ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ การประกอบ
อาชีพของคนพิการส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 42.04 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 25.89504
		 ภาพรวมในปี 2563 การจ้างงานคนพิการทั้งในภาครัฐและเอกชนลดต�่ำลงมาก โดยเฉพาะการจ้างงาน
จากภาครัฐ ซึง่ จากรายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง "แนวทางการส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา ได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลจ้าง
คนพิการให้ครบอัตราตามมาตรา 33 และมาตรา 35505 ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการ
ที่ผ่านมายังเกิดปัญหาและอุปสรรค เช่น สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการตาม
มาตรา 33 ได้ตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนด การส่งเสริมการมีงานท�ำตามมาตรา 35 ยังมีปญ
ั หาทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจของ
คนพิการ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง รวมถึงปัญหาความพยายาม
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น506
		 จากงานเสวนาเรื่องการจ้างงานคนพิการ จัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการน�ำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงาน
คนพิการหลายประการ เช่น มีการทุจริตโดยการให้คา่ ตอบแทนคนพิการบางส่วนโดยคนพิการไม่ตอ้ งท�ำงาน แต่น�ำโควตา
ไปรับส่วนต่าง คนพิการหลายคนได้ท�ำงานแต่ได้รบั ค่าตอบแทนตายตัวตลอดชีวติ ไม่มสี ทิ ธิและสวัสดิการเหมือนแรงงาน
ทัว่ ไป ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการต่างพบอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการในเรือ่ งสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในทีท่ �ำงานเพือ่ เอือ้ ให้
คนพิการสามารถท�ำงานได้ รวมทัง้ พบปัญหาว่าคนพิการส่วนใหญ่อยูใ่ นภูมภิ าค โอกาสจะมาท�ำงานในสถานประกอบการ
จึงน้อยมาก ในงานเสวนามีนกั วิชาการตัง้ ข้อสังเกตว่าจ�ำนวนคนพิการทีค่ วรได้รบั การจ้างงานตามกฎหมายกว่า 60,000 คน
ยังเป็นจ�ำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับคนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงานหรือมีอายุระหว่าง 15-59 ปี กว่า 800,000 คน507
นอกจากนี้ มี ร ายงานว่ า การจ้ า งงานผ่ า นองค์ ก รคนพิ ก ารกลั บ มี ก ารหั ก หั ว คิ ว กิ น ส่ ว นต่ า ง และช่ อ งโหว่ ส�ำคั ญ
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จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ พม 0703/6428 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
504
จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย 30 กันยายน 2563 (รายไตรมาส). งานเดิม.
505
จาก รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการตามกฎหมายฯ 14 ก.ย.,
โดย Disabilities Thailand, 2563. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=vv9WWu6VJRo&fbclid=IwAR12
HR4bAmtBKH95J1a2a_1d5h6BVPyTWwqDC3rT3-jirQBGpi4tQYvtvrA
506
จาก กมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย”, โดย วุฒิสภา, 2563. สืบค้นจาก https://gnews.apps.go.th/news?news=54631
507
จาก ลุ่มๆ ดอนๆ ความจริงใจนายจ้าง จ้างงานคนพิการ, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.
matichon.co.th/lifestyle/news_1962950
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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คือระหว่างจ้างงานไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคนพิการได้รับเงินและอาชีพจริงหรือไม่ ท�ำให้
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเตรียมยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อปิดช่องว่างกฎหมายให้องค์กรคนพิการ
ต้องขึ้นทะเบียน508 ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ได้มอบหมายกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการและให้ศนู ย์บริการคนพิการ
เป็นหน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลางข้อมูล ส�ำหรับให้บริการคนพิการในทุกด้านเพื่อป้องกันการทุจริตการจ้างงาน
คนพิการ ตลอดจนเน้นการจ้างงานของคนพิการในภาครัฐให้เท่ากับภาคเอกชน509
		 ในปี 2563 หน่วยงานรัฐมีการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการท�ำงานของ
คนพิการ เช่น วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการรับคนพิการเข้าอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละทักษะ
อาชีพอิสระ ธุรกิจนวัตกรรม และการฝึกงานการโรงแรม510 ส่วนส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีการหารือ
ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อหาแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสร้างโอกาสและอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่คนพิการ ท�ำให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ โดยมี
ผู้แทนจากสมาคมคนพิการประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย จากการหารือ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความสนใจและต้องการ
การสนับสนุนด้าน reskill upskill ทักษะทางดิจิทัลในหลายด้าน อาทิ การใช้งานไมโครซอฟต์เบื้องต้น การขายของ
ออนไลน์ การเป็น YouTuber การขายภาพออนไลน์ หรือนักเขียนออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม
ยังเสนอแนะให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการจ้างงานที่ใช้งานง่ายและรองรับการเข้าถึงของคนพิการในแต่ละประเภท511
		 นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามพยายามส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม โดยรั ฐ บาลให้ ก ระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นธุรกิจที่มุ่ง
ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจจะได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด นับตั้งแต่
ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประกาศใช้ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนแล้ว
ประมาณ 130 แห่ง512
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จาก THE EXIT: ย้อนคดีโกงเงินคนพิการ, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/
content/294391
509
จาก รอง นรม. จุรินทร์ฯ ย�้ำภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมเร่งด�ำเนินการจัดท�ำประกาศ
เกณฑ์การกูย้ มื เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเพือ่ ช่วยเหลือเยียวยา, โดย ข่าวท�ำเนียบรัฐบาล, 2563. สืบค้นจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34341
510
จาก โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ, โดย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. สืบค้นจาก
https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogram
511
จาก “ดีปา้ ” จับมือ กรม พก. และเครือข่ายผูพ้ กิ าร 11 แห่ง หารือแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ยก
ระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ, โดย dailytech, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailytech.in.th/depa-digital-thailand-skill/
512
จาก นายกฯ เชี ย ร์ จั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาสั ง คม มั่ น ใจดู แ ลผู ้ พิ ก ารไม่ น ้ อ ยหน้ า เวที ส ากล,
โดย ข่าวท�ำเนียบรัฐบาล, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34051
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5.3.8 การล่วงละเมิดต่อคนพิการ

บทที่ 5

		 อนุสัญญา CRPD ข้อ 16 ก�ำหนดให้รัฐภาคีต้องด�ำเนินการให้คนพิการได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ
สนั บ สนุ นที่ เ หมาะสมเพื่ อ ป้ อ งกั น การถู ก แสวงประโยชน์ การใช้ค วามรุน แรง และการล่ว งละเมิด ในทุกรูป แบบ
และจะต้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง เพศ วั ย และความพิ ก ารของแต่ ล ะบุ ค คลด้ ว ย ทั้ ง นี้ สถานการณ์ ก ารล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ
ในคนพิการยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองคนพิการแต่ในภาพรวมการปฏิบัติยังคงมุ่งเน้นไปที่
เรื่องสิทธิของคนพิการ เช่น ความเสมอภาคในการท�ำงาน โดยในส่วนคนพิการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศยังคงไม่ได้รับ
การดูแลที่ทั่วถึงทั้งหมด513
		 ข้อมูลจากการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พบว่า ผู้หญิงพิการถูกข่มขืน
3-4 คน/ปี และเป็ น ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นช่ ว งอายุ 14-16 ปี สะท้ อ นว่ า เด็ ก หญิ ง พิ ก ารอายุ ต�่ำ กว่ า 18 ปี มี แ นวโน้ ม
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ514 ส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางสติปญ
ั ญา บางรายพิการซ�ำ้ ซ้อน ผูก้ ระท�ำมักเป็นคนใกล้ตวั อาทิ ญาติ
หรือคนข้างบ้าน ส�ำหรับปัจจัยกระตุน้ พบว่า เกิดเมือ่ มีความต้องการทางเพศ มีการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติด
และเมื่อเห็นว่าเหยื่อมีข้อจ�ำกัดในการปกป้องตนเอง ประกอบกับผู้หญิงพิการบางรายไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น
มีความพิการทางสายตาหรือการได้ยิน และมีความกลัวจากการถูกข่มขู่ ส่วนการด�ำเนินการทางกฎหมายพบปัญหา
เนื่องจากคนพิการมีข้อจ�ำกัดมากกว่าคนทั่วไปในเรื่องการสื่อสาร ต้องมีล่ามช่วยสื่อสารท�ำให้ใช้ระยะเวลานาน
ในการให้ข้อมูล บางกรณีมีหลักฐานไม่เพียงพอ ครอบครัวยากจน515 ท�ำให้การด�ำเนินคดีไม่คืบหน้าเนื่องจากพนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีไม่สามารถรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า พนั ก งานสอบสวนไม่ รั บ แจ้ ง ความด�ำเนิ น คดี เ พราะคนพิ ก ารไม่ ส ามารถสื่ อ สารสภาพปั ญ หาและชี้ ตั ว
ผู้กระท�ำได้หรือมีการพยายามไกล่เกลี่ยให้เกิดการยอมความ หรือพนักงานสอบสวนไม่ชี้แจงรายละเอียดและแจ้งสิทธิ
ขัน้ ตอนการด�ำเนินการทางกฎหมายให้ผถู้ กู ล่วงละเมิดทางเพศทราบจนคดีขาดอายุความ จึงต้องมีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ในการท�ำงานกับผู้เสียหายกลุ่มนี้ เพื่อหาวิธีการหรือหลักฐานประกอบในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีความยุ่งยาก
และซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อผู้กระท�ำเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด516

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐมีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในหลายด้าน
ทั้งสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม โดยการเพิ่มเบี้ยความพิการส�ำหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ การส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและทัว่ ถึงยิง่ ขึน้ ผ่านศูนย์บริการคนพิการในระดับชุมชน
ทั้งบริการข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ การให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
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จาก คลี่ปม...คนพิการเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiz
news.com/news/detail/907443
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จาก เมื่อผู้หญิงพิการถูก 'ละเมิดทางเพศ' การท�ำหมัน-ตัดมดลูก ไม่ใช่ทางออก, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907968
515
จาก ตีแผ่คนพิการเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศสาเหตุใหญ่เกิดจากคนใกล้ตัว-ครอบครัว, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้น
จาก https://www.posttoday.com/social/general/637816
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จาก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล น�ำญาติเด็กพิการถูกข่มขืน เข้าร้องทุกข์ ผบ.ตร.หลังคดีไม่คืบหน้า, โดย มติชนออนไลน์,
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2455771
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในการมีงานท�ำผ่านการฝึกอาชีพและการจัดหางานส�ำหรับคนพิการ การส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธิในการได้รับบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กับกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการจัดให้มีระบบบริการผู้ช่วยคนพิการที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานส�ำหรับ
ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถด�ำรงชีวิตได้โดยอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ตามข้อ 19 ของอนุสัญญา CRPD
นอกจากนี้ ในด้านการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบรับข้อเสนอแนะของ กสม. และได้เริ่ม
มีการด�ำเนินการท�ำแผนเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบขนส่งสาธารณะทีท่ กุ คนใช้ประโยชน์ได้
รวมทั้งมีการก�ำหนดมาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นต่อการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะส�ำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุด้วย
ปัญหาหรืออุปสรรค พบว่า มาตรการและความพยายามของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิบางประการยังไม่เห็นผลชัดเจนมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิด้านการศึกษาของเด็กพิการ
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดังเห็นได้จากสถิติคนพิการที่ได้รับการศึกษาว่า
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 ได้รับการศึกษาเพียงในระดับประถมศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กออทิสติก เป็นกลุ่มที่ยังขาดรูปแบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ขาดครูแนะแนวและนักจิตวิทยาที่จะ
ให้ค�ำแนะน�ำ รวมทัง้ ขาดระบบทีจ่ ะสนับสนุนครอบครัวให้สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กพิการ
กลุ่มนี้ในการเข้าเรียนรวม ด้านสิทธิในการท�ำงาน แม้ว่ากฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะก�ำหนด
มาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ แต่จ�ำนวนคนพิการทีไ่ ด้ท�ำงานตามมาตรการดังกล่าวยังไม่เพิม่ ขึน้ มากนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐยังมีค่อนข้างน้อย ส่วนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงพิการ
ยังไม่พบว่ามีมาตรการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือที่ชัดเจน และเด็กพิการที่ถูกละเมิดยังมีอุปสรรคในการเข้าถึง
ความยุติธรรมเนื่องจากกระบวนการด�ำเนินคดีทางกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิบางประการ ดังนี้
1. รัฐบาลควรคงความพยายามในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิตา่ ง ๆ ของคนพิการทีไ่ ด้เริม่ ด�ำเนินการมาแล้ว เช่น
การปรับเบี้ยความพิการ การกระจายการให้บริการต่าง ๆ ลงไปในระดับชุมชนผ่านศูนย์บริการคนพิการ การช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้คนพิการอยูไ่ ด้โดยอิสระในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพของบริการ ตลอดจนการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงได้
2. รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญมากขึน้ ในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิดา้ นการศึกษา โดยด�ำเนินการจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมแก่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบสนับสนุนการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท มีการติดตามผลการด�ำเนินการ
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิด้านการศึกษาอย่างแท้จริง
3. รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานหรือการท�ำงานของ
คนพิการซึง่ ยังมีจ�ำนวนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับคนพิการทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงานและท�ำงานได้ แม้วา่ กฎหมายจะก�ำหนดมาตรการ
ส่งเสริมการจ้างงาน ทัง้ นี้ เพือ่ แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนัน้ รวมถึงทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อให้มีคนพิการได้ท�ำงานมากขึ้น
4. รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันคนพิการ โดยเฉพาะ
เด็กหญิงพิการ จากการถูกท�ำร้ายหรือล่วงละเมิด และพิจารณามาตรการในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา
รวมถึงกระบวนการด�ำเนินคดีทางกฎหมายที่มีประสิทธิผลแก่คนพิการที่ถูกล่วงละเมิด
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ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5

5. รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาทบทวนผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือคนพิการ และศึกษาระบบการขนส่ง หรือบริการอื่นที่เปิดหรือจัดให้แก่สาธารณะ
ทั้งในเมืองและในชนบทให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเพาะของคนพิการแต่ละ
ประเภท เช่น ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีระบบช่วยเหลือน�ำทาง (Guide Helper) เพื่อช่วยเหลือการเดินทาง
ของคนพิการทางสายตา เป็นต้น เพื่อให้คนพิการสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้าน
ของการด�ำเนินชีวิต

สิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ
ภาพรวม

กติกา ICCPR และกติกา ICESCR ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพที่ก�ำหนดในกติกา
อย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ รวมถึงด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา CEDAW ที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายโดยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและส่งเสริม
ให้ผู้หญิงได้เข้าถึงสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและ
การได้รบั บริการสาธารณสุข การท�ำงาน การมีสว่ นร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความเท่าเทียมในเรือ่ งครอบครัว
และการแต่งงาน รวมถึงการได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 รับรองความเสมอภาคของบุคคลภายใต้
กฎหมายและรับรองว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุ
แห่งเพศ นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติในส่วนอื่น ๆ ที่คุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่ มาตรา 48 ที่ก�ำหนดให้มารดาในช่วงระหว่าง
ก่อนและหลังการคลอดบุตรมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 71 ที่ก�ำหนด
ให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ำรงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้ง
ให้การบ�ำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท�ำการดังกล่าว โดยในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW ได้มีข้อสังเกตต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย
ตามรายงานฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบของ
มาตรการต่อต้านการกระท�ำรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุ การดูแลผูห้ ญิง
ที่ถูกกระท�ำรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงความช่วยเหลือ ทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ และการดูแล
สภาพจิตใจที่เพียงพอ การป้องกันการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีและมีมาตรการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ที่ต้นเหตุ การพิจารณาก�ำหนดมาตรการเพื่อประกันว่าผู้หญิงจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจการสาธารณะ
ได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนโยบาย ทั้งในองค์กรด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
รวมถึงหน่วยงานต�ำรวจ การเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการจ้างงานในระบบมากขึ้นและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ในการจ้ า งงานและการได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ และการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ห ญิ ง ในชนบทที่ ย ากจนโดยส่ ง เสริ ม
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา บริการด้านสุขภาพ และการจ้างงาน517
ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเมื่อปี 2562 หลายประการ อาทิ การหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหตุตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW รวมทั้ง
ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 การคุ้มครองผู้ค้าประเวณีจากการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานใน 3 ประเด็นหลักทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ความส�ำคัญ ได้แก่
การขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ การปรับเปลีย่ นทัศนคติของสังคม และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ โดยในปี 2563
มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

5.4.1 การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง
		 ข้อมูลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแสดงสถิตคิ วามรุนแรงในครอบครัว ระหว่างปี 2560 - 2563
พบว่า ในภาพรวมทั่วประเทศ มีกรณีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีผู้ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัวจ�ำนวน 1,865 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ�ำนวน 1,309 ราย ปี 2561 จ�ำนวน 1,353 ราย
และปี 2562 จ�ำนวน 1,680 ราย โดยมีผถู้ กู กระท�ำเป็นเพศหญิงสูงถึงร้อยละ 84 สาเหตุของการใช้ความรุนแรงมาจากปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา (ร้อยละ 45) นอกนัน้ เกิดจากสาเหตุอนื่ อีกทัง้ พบว่าปัจจัยกระตุน้ ในการใช้ความรุนแรง
มากที่สุดเกิดจากปัญหาความหึงหวง/บันดาลโทสะ การใช้สุรา/สารเสพติด การใช้อ�ำนาจที่เหนือกว่า ปัญหาสุขภาพจิต
และปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีฯ ได้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ เช่น ให้ค�ำปรึกษา
น�ำส่งโรงพยาบาล น�ำส่งบ้านพักเด็กและครอบครัว ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ และเยี่ยมบ้าน เป็นต้น518 ในส่วนของสถิติ
ผู ้ ม ารั บ บริ ก ารในศู น ย์ พึ่ ง ได้ (กระทรวงสาธารณสุ ข ) ในช่ ว งระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561-2563 พบว่ า
มีจ�ำนวนผูห้ ญิงทีถ่ กู กระท�ำความรุนแรงทีร่ บั บริการทีศ่ นู ย์พงึ่ ได้เพิม่ ขึน้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวน 13,248 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน 14,523 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวน 15,090 คน519
		 ในปี 2563 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ยังคงมี
ผลใช้บังคับเนื่องจากยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2562 มีผลใช้บงั คับ อย่างไรก็ดี จากการส�ำรวจกรณีความรุนแรงในครอบครัวของมูลนิธหิ ญิงชายก้าวไกล
โดยการรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า มีการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว 350 ข่าว สูงกว่าปี 2559 ร้อยละ 50 และสูงกว่าปี 2561 ร้อยละ 12 ข่าวอันดับหนึ่งในครึ่งแรกของปี 2563
ยังคงเป็นข่าวการฆ่ากันในครอบครัว โดยเป็นข่าวสามีกระท�ำต่อภรรยาสูงถึง 65 ข่าว สาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากความเครียด
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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
518
จาก หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนมาก ที่ พม 0503/3445 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
519
จาก หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.06/38 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564.
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เมาเหล้า ติดยาเสพติดแล้วคลุม้ คลัง่ น�ำไปสูก่ ารทะเลาะวิวาท รวมถึงมีอาการป่วย และเป็นข่าวภรรยากระท�ำต่อสามี 9 ข่าว
มักมีสาเหตุจากการถูกสามีท�ำร้ายร่างกายก่อน หรือถูกสามีข่มขู่ และมีปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้ พบข่าว
ความรุนแรงทางเพศหรือการข่มขืนโดยบุคคลในครอบครัวสูงถึง 30 ข่าว520

บทที่ 5

		 ทั้งนี้ มีรายงานของส�ำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Office on Drugs and Crime: UNODC) ระบุว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า
มีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 66 โดยพบว่า มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้
มากที่สุด ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบความรุนแรงในครอบครัวน้อยที่สุด ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ รายได้ของครอบครัว และการใช้สารเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ ในการแก้ปญ
ั หา521 สอดคล้อง
กับข้อมูลของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลที่สะท้อนปัญหา
ของการถูกกระท�ำความรุนแรงของเพศหญิงในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวว่า เกิดจากการว่างงานจนท�ำให้เกิดความเครียด
และมีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นในการใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิง522
		 ช่องทางหลักส�ำหรับผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงในการขอความช่วยเหลือจากรัฐ ได้แก่ สายด่วน 1300
หรือศูนย์พึ่งได้ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำได้ทันที
ครบวงจร โดยให้บริการรับแจ้งเหตุ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมป้องกันโรค ดูแลความปลอดภัย
ประเมินด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ ประสานและให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ค�ำปรึกษา ฟื้นฟู เยียวยาสภาพจิตใจ ติดตามเยี่ยมบ้าน และประเมินผล523

5.4.2 การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี
		 ข้อมูลจากส�ำนักงานคดีค้ามนุษย์ ส�ำนักอัยการสูงสุด พบว่าสถิติคดีค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์
จากการค้าประเวณีระหว่างปี 2561-2563 มีแนวโน้มลดลงจาก 256 คดี ในปี 2561 และ 222 คดี ในปี 2562
เหลือ 151 คดี ในปี 2563 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563) แต่จ�ำนวนคดีการแสวงประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 5 คดี ในปี 2561 เป็น 13 คดี ในปี 2562 และ 14 คดี ในปี 2563
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563)524
		 ในส่วนของการทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด�ำเนินการต่อเนื่อง
จากปีก่อนนั้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
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จาก เปิดสถิติความรุนแรงที่ผู้หญิงถูกกระท�ำในรอบครึ่งปี 2563 สูงขึ้น 12%, โดย ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวน
เพื่อสิทธิพลเมือง, 2563. สืบค้นจาก https://www.tcijthai.com/news/2020/8/current/10802
521
จาก สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังน่าห่วง ช่วงโควิด-19 ยิ่งรุนแรง, งานเดิม.
522
จาก ตีแผ่ความทุกข์ของคนเป็นแม่-เมีย จากสถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบทั้งงาน ครอบครัว ความรุนแรง, งานเดิม.
523
จาก สธ.ตั้งศูนย์พึ่งได้ ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ, โดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561.
สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/45833-สธ.ตั้งศูนย์พึ่งได้%20ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ.html
524
จาก สถิติคดีค้ามนุษย์แยกตามประเภทการกระท�ำความผิด, โดย ส�ำนักงานคดีค้ามนุษย์, 2563. สืบค้นจาก
http://www.caht.ago.go.th/index.php/10-data1
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เพือ่ แสดงความกังวลต่อการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในบางประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิง่
การก�ำหนดให้มีการจดทะเบียนพนักงานบริการซึ่งจะส่งผลกระทบกับพนักงานบริการจ�ำนวนมาก เนื่องจากเป็นการ
ตีตราและละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ รวมทัง้ จะท�ำให้พนักงานบริการมีประวัตติ ดิ ตัว ส่งผลให้เมือ่ เลิกประกอบอาชีพนี้
แล้วจะเป็นการยากต่อการประกอบอาชีพอื่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้แสดงความพร้อม
ในการรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย พร้อมเสนอเตรียมจัดเวทีให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มพิจารณาหาทางออกทีเ่ หมาะสม
ร่วมกัน525 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดการประชุมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ องค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ แู ลสิทธิของพนักงานบริการ เพือ่ หารือร่วมกันเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ิ
ในการคุ้มครองสิทธิผู้ให้บริการ การป้องกันการแสวงประโยชน์จากผู้ให้บริการ การจัดระเบียบสถานบริการ และการจัด
สวัสดิการแก่ผู้ให้บริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ด้วย526 อีกทัง้ ได้มหี นังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 อีกด้วย527

5.4.3 การคุกคามทางเพศในการท�ำงาน
		 การคุกคามทางเพศในทีท่ �ำงานเป็นประเด็นหนึง่ ทีม่ กี ารร้องเรียนมายัง กสม. ในปี 2563 มีเรือ่ งร้องเรียน
ในประเด็นดังกล่าว เป็นกรณีกล่าวอ้างว่าผู้บังคับบัญชากระท�ำการอันเป็นการคุกคามทางเพศ และได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ควรจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองการท�ำงานของครูหรือผู้ปฏิบัติงานจากปัญหาการคุกคามทาง
เพศ ควบคู่ไปกับการจัดท�ำมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการท�ำงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รวมทั้งควรก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวังและติดตามผลการด�ำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการท�ำงานโดยวิธีการด�ำเนินงานในทางลับ เป็นต้น528
		 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ก�ำหนดมาตรการในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ
ในการท�ำงานตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เสนอ และให้สว่ นราชการและหน่วยงานของรัฐ

525

จาก หวั่น พ.ร.บ.ปราบปรามค้าประเวณีฯ ฉบับใหม่ จดทะเบียน พนง.บริการ ชี้เป็นการ 'ตีตรา-ละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/01/86138
526
จาก พม.เปิดเวทีรับฟังเครือข่าย มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหาค้าประเวณี, โดย คมชัดลึก, 2563. สืบค้นจาก https://www.
komchadluek.net/news/government-of-thailand/414170
527
จาก หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนที่สุด ที่ พม 0503/215 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
เรือ่ ง ขอส่งข้อมูลเพือ่ ประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 เพิม่ เติม.
528
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 26/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5

ทุกแห่งรายงานผลการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท�ำงานอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้หน่วยงานสามารถน�ำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จดั ท�ำคูม่ อื การด�ำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท�ำงานที่ก�ำหนดนิยาม รูปแบบ พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการท�ำงาน
ผลกระทบ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา แนวทางในการด�ำเนินงานเมื่อเกิดปัญหา แนวทางการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหา หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ รวมไปถึงช่องทางและวิธีการร้องทุกข์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว เช่น กระทรวงสาธารณสุขได้มหี นังสือเวียน เรือ่ ง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�ำงานไปยังหน่วยงานในสังกัด529 กระทรวงมหาดไทยได้ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท�ำงาน และมีหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อด�ำเนินการ530 เป็นต้น

5.4.4 การปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการท�ำแท้ง
		 ตามที่มีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ขอให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับ
การท�ำแท้งของผู้หญิง 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 301
ซึ่งบัญญัติว่า “หญิงใดท�ำให้ตนเองแท้งลูก หรือ
ยอมให้ผู้อื่นท�ำให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำ
ทัง้ ปรับ” และมาตรา 305 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ถ้าการกระท�ำ
ความผิ ด ดั ง กล่ า วในมาตรา 301 และมาตรา
302531 นั้นเป็นการกระท�ำของนายแพทย์ และ
(1) จ�ำเป็นต้องกระท�ำเนือ่ งจากสุขภาพของหญิงนัน้
หรื อ (2) หญิ ง มี ค รรภ์ เ นื่ อ งจากการกระท�ำ

529

จาก หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 1607 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�ำงาน.
530
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0202.5/ว 6317-6319 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�ำงาน.
531
มาตรา 302 ผู้ใดท�ำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้ า การกระท�ำนั้ น เป็ น เหตุ ใ ห้ ห ญิ ง รั บ อั น ตรายสาหั ส อย่ า งอื่ น ด้ ว ย ผู ้ ก ระท�ำต้ อ งระวางโทษจ�ำคุ ก ไม่ เ กิ น เจ็ ด ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การกระท�ำนั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ความผิดอาญาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผูก้ ระท�ำไม่มคี วามผิด”
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27532 มาตรา 28533 และมาตรา 77534 หรือ
ไม่นั้น
		 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้ท�ำการแถลงด้วยวาจาและลงมติต่อกรณีดังกล่าว
ใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27
หรือมาตรา 28 ประเด็นที่ 2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 28
และมาตรา 77 และประเด็นที่ 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 สมควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว โดยก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยในส่วนที่ว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นมีผล
เมื่อพ้น 360 วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย535
		 ต่อมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม ไปร่วมกันด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขและก�ำหนดเงื่อนไขที่จะอนุญาต
ให้ท�ำแท้ง เช่น ระยะเวลาอายุครรภ์ หรือเหตุผลทางการแพทย์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน536
ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานท�ำแท้ง ระหว่างวันที่ 13-28 สิงหาคม 2563 และ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 และ มาตรา 305 ตามทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 301 ให้หญิง
ทีม่ อี ายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถท�ำแท้งได้ ทัง้ นี้ การก�ำหนดอายุครรภ์ดงั กล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภา
และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการท�ำแท้ง นอกจากนี้
ยังได้มีการปรับลดอัตราโทษให้เหมาะสมเนื่องจากผู้ท�ำแท้งนั้นได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้ว ไม่สมควรต้อง
ก�ำหนดโทษสูงอีก ส่วนมาตรา 305 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานท�ำให้แท้งลูกให้ครอบคลุมกรณีที่จ�ำเป็น
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มาตรา 27 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัติว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติ โดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้”
533
มาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย”
534
มาตรา 77 วรรคแรก บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง”
535
จาก ศาลชี้ กม.เอาผิดหญิงท�ำแท้งขัด รธน. แพทยสภาเตรียมตั้งคณะท�ำงานปรับหลักเกณฑ์, โดย hfocus, 2563.
สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18548
536
จาก ครม.เห็นชอบ แก้กฎหมายอาญา อนุญาตหญิงท�ำแท้ง เพื่อเหตุผลทางการแพทย์, โดย มติชนออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2023463
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และสมควรต้องท�ำแท้งหรือยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ให้กบั หญิง เช่น การตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปท�ำให้หญิงนัน้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั อันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจ หรือทารกที่จะคลอดออกมามีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง เป็นต้น537 ทั้งนี้ จะมีการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอให้
สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาโดยด่วนเพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้กอ่ นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ให้การแก้ไขกฎหมายมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค�ำวินิจฉัย538 โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจ�ำนวน 39 คน เพื่อแปรญัตติ
ภายใน 7 วัน539 ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานข้อเสนอแนะที่ 3/2563 เช่น รัฐสภาควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 301 โดยก�ำหนดอายุครรภ์ที่เหมาะสมไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย โดยอายุครรภ์ที่มีความเหมาะสม
ในการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ คือ ช่วงอายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ และควรพิจารณาแก้ไขถ้อยค�ำตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 จากค�ำว่า “นายแพทย์” เป็นค�ำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” เพื่อให้การคุ้มครองบุคลากร
ทางการแพทย์ทใี่ ห้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาก�ำหนดเหตุยกเว้น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมเหตุผลความจ�ำเป็นในการยุติการตั้งครรภ์
ทั้งมิติด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น540

5.4.5 การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและมาตรการของรัฐ
(1) สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
				 ข้อมูลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระบุถึงสถิติค�ำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ระหว่างปี 2558-2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2563) รวม 58 ค�ำร้อง แบ่งเป็นปี 2558 จ�ำนวน 2 ค�ำร้อง โดยผู้ร้องเป็นเพศหญิง 1 รายและผู้ที่แสดงออกแตกต่างจาก
เพศก�ำเนิด 1 ราย ปี 2559 จ�ำนวน 11 ค�ำร้องโดยผูร้ อ้ งเป็นผูท้ แี่ สดงออกแตกต่างจากเพศก�ำเนิด 10 ราย ร้องแทน 1 ราย
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มาตรา 301 และมาตรา 305 แก้ไขเป็นดังนี้
“มาตรา 301 หญิงใดท�ำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นท�ำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
“มาตรา 305 ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา 301 หรือ มาตรา 302 เป็นการกระท�ำของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
และตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระท�ำไม่มีความผิด (1) จ�ำเป็นต้องกระท�ำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไป
จะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกาย หรือจิตใจของหญิงนั้น (2) จ�ำเป็นต้องกระท�ำเนื่องจากหากทารกคลอดออกมา
จะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง (3) หญิงมีครรภ์
เนื่องจากมีการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”
538
จาก ครม.เห็นชอบแก้ ก.ม.อาญา ให้หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ท�ำแท้งได้, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563.
สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/normal_news/457173?as=
539
จาก สภาฯ รับหลักการ ร่างกฎหมายท�ำแท้ง เพื่อให้ทันใช้ 19 ก.พ. 64, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/politics/news_2497660
540
จาก รายงานข้อเสนอแนะที่ 3/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563. โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ปี 2560 จ�ำนวน 11 ค�ำร้ อ งโดยผู ้ ร ้ อ งเป็ น เพศหญิ ง
1 ราย ผู ้ ที่ แ สดงออกแตกต่ า งจากเพศก�ำเนิ ด 6 ราย
ไม่ระบุเพศ 1 ราย ร้องแทน 3 ราย ปี 2561 มีจ�ำนวน
11 ค�ำร้อง โดยผู้ร้องเป็นเพศชาย 1 ราย ผู้ที่แสดงออก
แตกต่างจากเพศก�ำเนิด 7 ราย ร้องแทน 3 ราย ปี 2562
จ�ำนวน 9 ค�ำร้อง โดยผู้ร้องเป็นผู้ที่แสดงออกแตกต่าง
จากเพศก�ำเนิดทั้งหมด และปี 2563 จ�ำนวน 14 ค�ำร้อง
โดยผู้ร้องเป็นเพศหญิง 6 ราย ผู้ที่แสดงออกแตกต่าง
จากเพศก�ำเนิ ด 8 ราย ทั้ ง นี้ เป็ น เรื่ อ งที่ รั บ พิ จ ารณา
48 ค�ำร้ อ ง โดยมี ค�ำร้ อ งที่ วิ นิ จ ฉั ย เสร็ จ สิ้ น แล้ ว พบว่ า
มี ก รณี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ จ�ำนวน 25 ค�ำร้ อ ง ส�ำหรั บ ประเด็ น ปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ ร้ อ งเรี ย นมายั ง คณะกรรมการ วลพ.
ค่ อ นข้ า งมี ค วามหลากหลายในหลายมิ ติ ประเด็ น ที่ ผู ้ ร ้ อ งยื่ น ค�ำร้ อ งต่ อ คณะกรรมการ วลพ. มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
กรณี เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สถาบั น การศึ ก ษา กล่ า วคื อ สถาบั น การศึ ก ษาห้ า มแต่ ง กายและไว้ ท รงผมตามเพศสภาพ
ในการเข้าเรียน การสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวมทัง้ ไม่ให้ใช้รปู ถ่ายชุดครุยวิทยฐานะในเอกสารรับรองการศึกษาหรือเอกสารขอจบการศึกษา ตลอดจนก�ำหนดเงือ่ นไข
ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นร้องขอแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศสภาพ รวมจ�ำนวน 19 เรื่อง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 32.75 ของค�ำร้องทั้งหมด ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ วลพ. พบปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
เช่น ประชาชนยังไม่ทราบว่ามีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และไม่เข้าใจความหมาย
ของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จึงท�ำให้ผู้มาใช้สิทธิขอรับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้มีจ�ำนวน
ไม่มาก กรณีมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีนิยามการเลือกปฏิบัติทางอ้อม และไม่มีนิยามเรื่องความรุนแรง
ทางเพศ จึงเกิดปัญหาในการตีความและการพิจารณาปรับข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริง หรือกรณีมาตรา 14 ก�ำหนดให้
คณะกรรมการ วลพ. มีอ�ำนาจวินิจฉัยค�ำร้องที่มีการยื่นต่อคณะกรรมการเท่านั้น จึงไม่สามารถหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณา
และวินิจฉัยเองได้ เป็นต้น541
				 ในส่วนของ กสม. ในปี 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ในหลายกรณี อาทิ กรณีการกล่าวอ้างว่าสถานศึกษาเอกชนมีข้อสั่งการที่อาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ542
กรณีการกล่าวอ้างว่าสถานบันเทิงปฏิเสธไม่ให้บุคคลข้ามเพศเข้าใช้บริการ543 กรณีการกล่าวอ้างว่ากลุ่ม LGBT
ถูกปฏิเสธไม่ให้บริจาคโลหิตเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์544 หรือกรณี
การร้องขอให้มีห้องสืบสวนสอบสวนส�ำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ545 เป็นต้น ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้ว
เสร็จและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ได้แก่

541

จาก หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนมาก ที่ พม 0503/3445 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
542
ค�ำร้องที่ 39/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
543
ค�ำร้องที่ 12/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
544
ค�ำร้องที่ 123/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
545
ค�ำร้องที่ 116/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5

กรณีกล่าวอ้างว่าโรงแรมและสถานบริการห้ามหญิงข้ามเพศเข้าใช้บริการ ซึง่ กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย
ให้ร่วมกันในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานบริการ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมี
ประกาศข้อปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามกฎหมายความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ เพือ่ ส่งเสริมให้สว่ นราชการและหน่วยงานเอกชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศสภาพใด546 ซึ่งต่อมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์547
และกระทรวงมหาดไทย548 ได้ประสานหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ให้ด�ำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
การและพนักงานของสถานประกอบการ ทั้งสถานบริการและโรงแรมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนข้อเสนอแนะของ กสม. ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมีประกาศข้อปฏิบัติ
ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
				 ส่วนเรือ่ งร้องเรียนกรณีผตู้ อ้ งขังทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงฮอร์โมนทีจ่ �ำเป็นต่อสุขภาพ
ที่ กสม. ได้น�ำเสนอในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 นัน้ กรมราชทัณฑ์
แจ้งว่า จากการศึกษาในเรื่องฮอร์โมนของคนข้ามเพศ การร้องขอการเข้าถึงฮอร์โมนและบริการสุขภาพด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ของกลุ่มคนข้ามเพศนั้นถือเป็นเรื่องความสวยงามไม่ใช่อาการเจ็บป่วย และเป็นการบริการสุขภาพเพื่อการ
ข้ามเพศ ซึ่งผู้ได้รับฮอร์โมนต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง และต้องได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและต้องมีการ
วินิจฉัยจากจิตแพทย์ร่วมด้วย549
				 นอกจากนี้ ยังพบรายงานการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศอืน่ ๆ ส่วนใหญ่เกิดกับบุคคลหลากหลาย
ทางเพศ เช่น กรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้เกณฑ์ด้านความเบี่ยงเบนทางเพศในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดยมี
การระบุว่าการมีพฤติกรรมในลักษณะ “ชู้สาว-เบี่ยงเบนทางเพศ” เป็นความผิดระดับร้ายแรงซึ่งคณะกรรมการระดับ
โรงเรียนอาจพิจารณา “ภาคฑัณฑ์” นักเรียน และจะได้รบั ผลการประเมิน “ไม่ผา่ น” คุณลักษณะอันพึงประสงค์550 อย่างไรก็ดี
โรงเรียนดังกล่าวได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยใช้ปากกาขีดฆ่าค�ำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” ในแบบประเมินนักเรียน

546

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 166-167/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
547
จาก หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม 0504/17313 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง
การด�ำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน.
548
จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0307.6/31608 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.
549
จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705.4/13339 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
550
จาก นั ก สิ ท ธิ โ พสต์ แ ฉแบบประเมิ น ร.ร.ดั ง ย่ า นเกษตรนวมิ น ทร์ นร.เบี่ ย งเบนทางเพศพิ จ ารณาภาคทั ณ ฑ์ ,
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000062465
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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แล้ว551 นอกจากนี้ มีข้อมูลจากค่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งระบุว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งถูกกลั่นแกล้ง
(bully) เนื่องจากการมี "รูปลักษณ์ - เพศวิถี - ทัศนคติที่แตกต่าง" จากการรวบรวมข้อความต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย
ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูบ ฟอรั่ม และบล็อกข่าวในประเทศ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561-ตุลาคม 2562
พบว่าโลกออนไลน์ของไทยประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน และเหยียดหยามประมาณ
700,000 ข้อความหรือเฉลี่ย 39 ข้อความต่อนาทีและมีการขยายความต่อผ่านการรีทวีต ไลก์ แชร์ ท�ำให้เกิดการขยาย
ข้ อ ความดั ง กล่ า วทั้ ง สิ้ น ประมาณ 20 ล้ า นรายการ โดยลั ก ษณะการรั ง แกที่ ป รากฏในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ของไทย
นั้นเป็นการกลั่นแกล้งทางเพศวิถีร้อยละ 31.8552

(2) มาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของรัฐ
				 นอกเหนือจากมิติด้านการคุ้มครองต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศแล้ว ภาครัฐได้มีมาตรการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศหลายประการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคีเครือข่าย ได้แก่
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษารวม 24 แห่ง ทีล่ งนามในประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าว ในการร่วมกัน
สร้างสังคมไทยให้ตระหนักถึงความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไม่มีการแบ่งแยก
กีดกันหรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ เพียงเพราะบุคคลนัน้ เป็นเพศชาย เพศหญิง หรือบุคคลทีแ่ สดงออกแตกต่างจากเพศก�ำเนิด
โดยขอให้ภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค ด้านใดด้านหนึ่งใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การแต่งกาย
ตามอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศสภาพหรื อ เพศสภาวะของบุ ค คล 2) การจั ด พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์
ตามจ�ำนวนของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล และข้อจ�ำกัดของบุคคล 3) การประกาศ
รับสมัครงาน และก�ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงานตามความสามารถของทุกเพศสภาพ และไม่น�ำลักษณะเฉพาะทางเพศ
มาก�ำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร 4) การใช้ถ้อยค�ำ ภาษา และกิริยาท่าทางที่เหมาะสม ไม่เสียดสี หรือลดคุณค่า
ของทุกเพศ และไม่ใช้ค�ำศัพท์ทไี่ ม่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล 5) การสรรหา
คณะกรรมการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ
และไม่ควรมีการกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ และ 6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท�ำงาน ควรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และมีแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว553 ทัง้ นี้ จังหวัดจันทบุรเี ป็นจังหวัดแรกทีน่ �ำร่องขยายผลการด�ำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์
ข้างต้นโดยออกประกาศข้อปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้
ส่วนราชการภายในจังหวัดปฏิบัติ554

551

จาก ขอโทษและแก้ไขแล้ว! หลังโรงเรียนดังชี้เบี่ยงเบนทางเพศผิดร้ายแรง ต้องภาคทัณฑ์, โดย TnnThailand.com,
2563. สืบค้นจาก https://www.tnnthailand.com/content/44586
552
จาก “เพศวิถี-รูปลักษณ์” ค�ำด่าบูลลี่ฝังใจสุด ๆ, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.
com/content/strategy/438992
553
จาก พม. จับมือ 24 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “มุ่งมัน่ ในการสร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”, โดย Royal Thai Government, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/26854
554
จาก LGBT : จันทบุรีน�ำร่องจังหวัดแรก ออกประกาศขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ, โดย BBC ไทย,
2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52976117
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5

				 ในปี 2563 กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว ได้ มี ก ารประกาศใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
การพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงชาย ก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา และสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี เป็นต้น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้มีค�ำสั่ง ที่ สป. 818/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบ
การศึกษาและการเมืองของนักเรียน นักศึกษา เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ประสานและบูรณาการการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน และจัดท�ำกระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นต้น คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาในบางประเด็นแล้ว รวมถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล
หลากหลายทางเพศ
(3) มาตรการทางกฎหมาย
				 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ทีเ่ สนอโดยกระทรวงยุตธิ รรม
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายสองฉบับดังกล่าวมีหลักการส�ำคัญ คือ การรับรองสิทธิ
ในการก่อตั้งครอบครัวระหว่างบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันโดยก�ำเนิดอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการด�ำเนินการ
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมายระหว่างบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้การรับรองไว้ ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างความตระหนัก
ถึงความมีอยู่ของครอบครัวรูปแบบใหม่ส�ำหรับประชาชนทั่วไปด้วย ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระส�ำคัญ คือ ก�ำหนดอายุ
ของบุคคลในการจดทะเบียนชีวติ คู่ ก�ำหนดให้คชู่ วี ติ มีอ�ำนาจจัดการแทนผูเ้ สียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยาตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ก�ำหนดบทบัญญัตเิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ระหว่างคูช่ วี ติ โดยแบ่งเป็นสินส่วนตัวและทรัพย์สนิ
ร่วมกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ของคู่ชีวิต เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปเช่นเดียวกับคู่สมรส
ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ โดยให้น�ำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยคู่สมรส (มาตรา 1563 มาตรา 1606 และมาตรา 1652) ครอบครัว บุตรบุญธรรม และมรดกมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิต
ด้วยโดยอนุโลม555
				 อย่างไรก็ดี ภาคประชาสังคมบางส่วนมีความเห็นว่า สิทธิของคู่ชีวิตตามร่างกฎหมายดังกล่าว
ยังมีความแตกต่างจากคู่สมรสระหว่างหญิงและชายทั่วไปในบางประเด็น เช่น การหมั้น การเข้าถึงสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์จากรัฐ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล และสิทธิในการลดหย่อนภาษีของคู่สมรส เป็นต้น และเห็นว่าการแก้ไข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คสู่ มรสหมายความรวมถึงคูช่ วี ติ ด้วย เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทีค่ รอบคลุมมากกว่า556
ทั้งนี้ ในส่วนของภาคประชาสังคมได้มีความพยายามจัดท�ำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเพศสภาพของบุคคล

555

จาก เปิด “ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต” สาระส�ำคัญ 4 หมวดที่ควรรู้ และจาก ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตเพศเดียวกัน
สามารถจดทะเบียนได้, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/politics/441251 และ
https://www.thansettakij.com/content/politics/441201?as=
556
จาก โซเชียลเดือด หลัง ครม.ไฟเขียวร่าง "พ.ร.บ.คู่ชีวิต", โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.
or.th/content/294382
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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และสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ ทัง้ ทีด่ �ำเนินการเองและทีด่ �ำเนินการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ยังอยูร่ ะหว่าง
การหารือรายละเอียดในบางประเด็นเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป557

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในภาพรวมของปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีในหลายด้านเพื่อให้เป็นไปตามกติกา ICCPR อนุสัญญา CEDAW และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปราบปรามการ
ค้ามนุษย์เพือ่ แสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีซงึ่ มีสถิตคิ ดีลดลง การออกมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�ำงาน ซึง่ เป็นการด�ำเนินการทีส่ อดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำ
อนุสัญญา CEDAW การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 เกี่ยวกับเงื่อนไขการท�ำแท้ง
ซึ่งจะช่วยให้สตรีที่มีความจ�ำเป็นเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน
มี ม าตรการส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศภายในองค์ ก รของตนผ่ า นการประกาศเจตนารมณ์ ก ารส่ ง เสริ ม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตลอดจนการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในเรื่องการก่อตั้งครอบครัว
ปัญหาหรืออุปสรรค พบว่ามีการด�ำเนินการในบางด้านที่ยังไม่เห็นผลหรือความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
อาทิ การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวที่สถิติบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มมากขึ้น โดยผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�ำสูงถึงร้อยละ 84
ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า ภาครัฐมีมาตรการในการป้องกันปัญหาโดยแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของการใช้ความรุนแรง รวมทั้งยังคงพบการเลือกปฏิบัติทางเพศซึ่งมักเป็นกรณีที่เกิดกับบุคคลหลากหลายทางเพศ
เช่น การทีส่ ถานศึกษาบางแห่งห้ามบุคคลหลากหลายทางเพศแต่งกายตามเพศสภาพ การกีดกันในการใช้บริการในบางกรณี
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดหรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง และการกลั่นแกล้งออนไลน์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ดังนี้
1. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ที่ต้นเหตุของปัญหาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CEDAW และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทัง้ ท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการบังคับใช้กฎหมาย
2. ในการป้องกันการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีและการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของพนักงาน
บริการ ไม่ควรใช้วิธีการที่จะท�ำให้เกิดการตีตราซึ่งอาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ และในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ควรเปิดโอกาสให้พนักงานบริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้าร่วม
ให้ข้อคิดเห็นด้วย
3. ควรมีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคาม
ทางเพศในที่ท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐและเอกชนมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม
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จาก หนังสือสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 กันยายน 2563.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

ระหว่างเพศตามประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ” มากยิ่งขึ้น
4. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยขจัดอคติเกี่ยวกับบทบาทหญิง-ชายในสังคมและอคติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ
เพื่อลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

ผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ

บทที่ 5

5.5

ภาพรวม

ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ คือ บุคคลที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทยหรือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่มี
เอกสารแสดงตนว่าเป็นพลเมืองของประเทศใด ท�ำให้
มี ป ั ญ หาในการได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองทางกฎหมายและ
การเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ประเด็น
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหลายฉบั บ เช่ น กติ ก า ICCPR
รับรองว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็น
บุคคลตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกันนอกจากนี้ อนุสัญญา CRC
ได้รบั รองสิทธิของเด็กทุกคนทีจ่ ะได้รบั การจดทะเบียนเกิด
ซึ่งเป็นเอกสารส�ำคัญในการพิสูจน์สถานะของบุคคล แม้ว่า ทั้งกติกา ICESCR และอนุสัญญา CERD จะระบุว่า รัฐภาคี
อาจมีการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างพลเมืองและบุคคลที่มิใช่พลเมืองของรัฐได้ในบางกรณี แต่คณะกรรมการประจ�ำ
สนธิสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับมีความเห็นว่ารัฐภาคียงั มีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้แก่บคุ คลทีม่ ใิ ช่พลเมืองได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตาม
พันธกรณี ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศอืน่ รวมถึงการเข้าถึงบริการด้านสังคมทีจ่ �ำเป็นต่อมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการด�ำรงชีวติ
รวมถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 รับรองว่า
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสทิ ธิและเสรีภาพ และได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ซึง่ การเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ด้วยเหตุตา่ ง ๆ รวมถึงความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา และอืน่ ๆ จะกระท�ำมิได้
นอกจากนี้ ตามมาตรา 70 รัฐได้ให้ความคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีสิทธิด�ำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐหรือสุขภาพอนามัย คณะกรรมการประจ�ำสนธิสญ
ั ญา
หลายฉบับได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้มีสถานะและสิทธิ รวมถึงการขจัดความไร้รัฐ เช่น คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มี
ข้อเสนอแนะเมื่อเดือนเมษายน 2560 ว่า รัฐภาคีควรด�ำเนินการเพื่อลดจ�ำนวนบุคคลไร้รัฐโดยประกันว่าผู้อาศัยในพื้นที่
ชนบทหรือห่างไกลจะได้รบั ทราบและเข้าถึงกระบวนการเกีย่ วกับการได้รบั สัญชาติ และมีการจัดการศึกษาระดับประถม
ศึกษาแก่เด็กของกลุ่มชาติพันธุ์ คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CERD ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2555 ว่า รัฐภาคีควรใช้มาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองของผู้ที่มีคุณสมบัติ
และด�ำเนินการเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถมีและใช้สิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ส่วนคณะกรรมการประจ�ำกติกา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ICESCR ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ว่ารัฐภาคีควรมีมาตรการที่อ�ำนวยให้บุคคลไร้รัฐ
สามารถเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม และสามารถใช้สทิ ธิดา้ นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยควรร่วมมือในระดับระหว่าง
ประเทศและภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัยที่มาทางเรือ รวมทั้งจัดการกับปัญหา
ที่สาเหตุ ควรส�ำรวจและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายใดจะได้รับ
การคุ้มครองด้านแรงงานและด้านสังคม สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
บุคคลไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ และผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ผูล้ ภี้ ยั อย่างไรก็ดี ส�ำหรับกลุม่ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รัฐบาลมีกระบวนการ
แก้ไขปัญหาสถานะผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและการปรับสถานะการเข้าเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว
จึงคงเหลือเพียง 2 กลุม่ หลังทีย่ งั มีปญ
ั หาต้องจัดการแก้ไขต่อไป ซึง่ ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ คือ รัฐควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไข
ความไร้รัฐให้หมดไปตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ โดยควรมีมาตรการเพื่อประกันว่าบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติทุกกลุ่ม
รวมถึงนักเรียนทีม่ เี ลขประจ�ำตัวขึน้ ต้นด้วยอักษร G จะเข้าถึงบริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานเป็นอย่างน้อย และควรเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับการปฏิบตั ติ ามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักร
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
นอกจากนี้ ยังควรมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่กักตัวเด็กเข้าเมืองผิดกฎหมายไว้ในห้องกัก
ของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตาม MOU ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท�ำไว้

5.5.1 กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
		 ในปี 2563 นโยบายแนวทางการด�ำเนินงานของกรมการปกครองและการขับเคลื่อนโครงการส�ำคัญ
ของกรมการปกครอง คือ งานสัญชาติและสถานะบุคคล เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการยุตภิ าวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติตามทีป่ ระเทศไทย
ได้ให้ค�ำมั่นในการประชุมระดับสูงว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ จัดโดยส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ทีน่ ครเจนีวา เมือ่ เดือนตุลาคม 2562 โดยมีสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
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ของกลุ่มบุคคล

(1) การด�ำเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล

บทที่ 5

				 คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยมีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยมาแต่เดิมแต่ตกหล่น
การส�ำรวจทางทะเบียนราษฎรของไทยหรือไม่ได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ บางกลุม่ เป็นผูท้ อี่ พยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย
เป็นเวลานานแล้วแต่ไม่ได้รับสถานะทางกฎหมาย จึงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิอันมีฐานแห่งสิทธิมาจากสถานะ
ความเป็นคนสัญชาติไทย อาทิ การเข้าถึงสิทธิสุขภาพ การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การประกอบอาชีพ
บางประเภทที่จ�ำกัดเฉพาะคนสัญชาติไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาด้านสัญชาติในไทยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
หลักการในการให้สญ
ั ชาติของประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ โดยในปี 2515 ได้มกี ารออกประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การได้สญ
ั ชาติไทยตามหลักดินแดน โดยการก�ำหนด
เงือ่ นไขเพิม่ เติมว่าบุคคลทีจ่ ะได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนได้นนั้ บิดามารดาต้องไม่ใช่คนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมือง
ชั่วคราวหรือคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ต่อมา ได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวแต่หลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามหลักดินแดนก็ยังคงเป็นการให้สัญชาติไทยอย่างมีเงื่อนไขอยู่เช่นเดิม รวมทั้งการจะให้สัญชาติไทยกับบุตรของ
คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยนั้น ก็ยังเป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และจะให้ได้เฉพาะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด558
				 ในปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได้ ด�ำเนิ น การด้ า นสั ญ ชาติ ได้ แ ก่ ให้ สั ญ ชาติ แ ก่ ช าวไทย
ภูเขา (ร.43)559 คืนสัญชาติให้คนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติ (ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551) ให้สัญชาติแก่บุตรคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย (ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. 2508 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) คืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นและเพิ่มชื่อเป็นคนไทย ตามระเบียบ
ส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 โดยด�ำเนินการ
ไปทั้งสิ้น 10,548 ราย560 ซึ่งพบความยุ่งยากซับซ้อนของระเบียบปฏิบัติในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนและการเกิด
และขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเชี่ยวชาญ ท�ำให้การด�ำเนินการเกิดความล่าช้า
				 ในปี 2563 ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนมีจ�ำนวน 480,694 คน แบ่งเป็น 1) ชนกลุ่มน้อยหรือ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ จ�ำนวน 132,233 คน 2) บุตรของชนกลุม่ น้อย จ�ำนวน 36,607 คน 3) กลุม่ เครือญาติเกีย่ วพันกับชนกลุม่ น้อย
เดิมแต่ตกส�ำรวจ จ�ำนวน 140,992 คน 4) กลุม่ เด็กและบุคคลในสถานศึกษา จ�ำนวน 73,906 คน 5) กลุม่ บุคคลไร้รากเหง้า
จ�ำนวน 7,977 คน 6) กลุ่มบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ จ�ำนวน 14 คน และ 7) กลุ่มบุคคลที่แจ้งเกิด
ในประเทศไทย (สูติบัตร เลข 0) จ�ำนวน 88,965 คน ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร (มาตรา 38 วรรคสอง) จ�ำนวนทั้งสิ้น 63,869 คน561 กรมการปกครองได้มีนโยบายก�ำหนด
ให้งานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็ น 1 ใน 10 โครงการส�ำคัญของกรมการปกครองโดยมีกลุ่ม เป้าหมาย

558

จาก สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย โดย นายกฤษฎา บุญราช, 2560. สืบค้น
จาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี/สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย-โดย-ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf.aspx
559
ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง
พ.ศ. 2443 (ร.43).
560
จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.8/32760 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
561
แหล่งเดิม.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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จ�ำนวน 13,300 ราย562 และก�ำหนดให้มีอ�ำเภอน�ำร่อง 79 อ�ำเภอ มีการขับเคลื่อนงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
โดยแต่งตั้งคณะท�ำงานตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล563
มีการสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานให้แก่อ�ำเภอเป้าหมายทีม่ กี ลุม่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติ เป็นจ�ำนวน 3,268,000 บาท
รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ เพื่อเตรียม
ความพร้อมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 150 คน นอกจากนี้
ยังจัดท�ำบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายจัดส่งให้แต่ละส�ำนักทะเบียนพิมพ์บัญชีรายชื่อและเร่งรัดการด�ำเนินการด้าน
สัญชาติและก�ำหนดสถานะบุคคลตามคุณสมบัติของกฎหมาย พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ก�ำหนดหลักการ
ในการด�ำเนินงาน อาทิ การเรียกพยานหลักฐานของผู้ร้องให้ค�ำนึงถึงความสามารถและความเป็นไปได้ที่ผู้ร้อง
จะแสวงหาพยานหลักฐาน จัดล�ำดับความส�ำคัญการแก้ไขให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการก่อน
เป็นล�ำดับต้น ๆ และก�ำหนดให้มีการส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้
ความรู้ด้านสัญชาติและการจัดเตรียมพยานหลักฐานประกอบการยื่นค�ำร้อง ให้มีการตั้งคณะท�ำงานระดับอ�ำเภอ
เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นต้น ทั้งนี้ ผลจากการด�ำเนินงานในภาพรวม คือ สามารถอนุมัติให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย
จ�ำนวน 6,562 ราย อนุมตั ใิ ห้สญ
ั ชาติไทยแก่คนไทยตกหล่น จ�ำนวน 7,341 ราย และอนุมตั ใิ ห้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองฯ
จ�ำนวน 400 ราย รวมทั้งสิ้น 14,303 ราย เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 13,000 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีค่าเป้าหมายอยู่ที่จ�ำนวน 14,000 ราย
				 นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง มาตรการด้ า นระเบี ย บกฎหมาย เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาผู ้ สู ง อายุ
ทีอ่ ายุเกิน 61 ปี ขึน้ ไปและมีสถานะเป็นคนไร้สญ
ั ชาติ 77,638 คนทัว่ ประเทศ (ยังไม่รวมผูท้ ยี่ งั ตกหล่นจากระบบทะเบียน
564
ราษฎร) เพื่อแก้ปัญหาผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ควรได้รับ กระทรวงมหาดไทยได้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบตั ใิ นการพิจารณาให้สญ
ั ชาติไทยแก่ผสู้ งู อายุไร้สญ
ั ชาติ ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณา
ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บคุ คลบนพืน้ ทีส่ งู พ.ศ. 2543 โดยหากผูข้ อลงรายการสัญชาติเป็นผูส้ งู อายุ
(ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ซึ่งจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทย หากไม่สามารถด�ำเนินการออก
หลักฐานการเกิดได้เนือ่ งจากมีอายุมาก ซึง่ ผูร้ เู้ ห็นการเกิดอาจจะเสียชีวติ ไปหมดแล้ว ให้นายทะเบียนใช้การสอบปากค�ำ
พยานบุคคลทีน่ า่ เชือ่ ถือหรือใช้กระบวนการประชาคมหมูบ่ า้ นหรือการรับรองโดยคณะกรรมการหมูบ่ า้ นเพือ่ ยืนยันว่าเป็น
บุคคลที่เกิดในประเทศไทยแทนหลักฐานการเกิดได้ หรือหากผู้ขอลงรายการสัญชาติเป็นบุตรของผู้สูงอายุซึ่งจะต้องมี
หลักฐานการเกิดของบิดาหรือมารดา หากปรากฏว่าบิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์นั้นได้
เสียชีวิตไปแล้ว หรืออาจเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถด�ำเนินการออกหลักฐานการเกิดได้ให้นายทะเบียนด�ำเนินการ
ตามแนวทางข้างต้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทาง
ประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าวในการยื่นค�ำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของชนกลุ่มน้อย
และกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาทิ ประเด็นคุณสมบัติเรื่องการมีอาชีพ
ให้พิจารณาจากอาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท�ำได้ โดยให้นายอ�ำเภอหรือผู้อ�ำนวยการเขตท้องที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
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จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.8/ว2976 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ
ของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล.
563
ค�ำสั่งกรมการปกครอง ที่ 226/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563.
564
จาก ‘ผู้เฒ่าลีซอ’ ปลื้มได้บัตร ปชช.ใบแรกในชีวิต ‘ครูแดง’ เผยคนสูงวัยไร้สัญชาติทั่วประเทศมี 7.7 หมื่นคน,
โดย tobethai, 2563. สืบค้นจาก http://www.tobethai.org/?p=2881.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5

การประกอบอาชีพ และให้ยกเว้นเรื่องการมีหลักฐานเสียภาษี และยกเว้นเรื่องเกณฑ์รายได้ ส่วนประเด็นคุณสมบัติ
เรื่ อ งการมี ภู มิ ล�ำเนาในราชอาณาจั ก รต่ อ เนื่ อ งไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 ปี ให้ นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศไทยหรือได้รับใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว แต่หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ ให้นับระยะเวลาจากวันที่
นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เพิ่มชื่อผู้ขอแปลงสัญชาติในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และประเด็นการ
มีความรู้ภาษาไทย ให้พิจารณาจากการพูดหรือฟังภาษาไทยกลางหรือภาษาถิ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่และ
ไม่ต้องใช้เกณฑ์การให้คะแนน ทั้งนี้ ได้ก�ำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามไม่ให้มีการแสวงหา
หรื อ เรี ย กรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ สิ่ ง ตอบแทนใด ๆ จากการด�ำเนิ น การโดยเด็ ด ขาด 565 ซึ่ ง ตั ว อย่ า งของผลจาก
การปรับปรุงแนวทางดังกล่าวในเบื้องต้นท�ำให้ที่ประชุมคณะท�ำงานระดับจังหวัดเห็นชอบตามค�ำร้องในการพิจารณา
แปลงสัญชาติให้กับผู้สูงอายุไร้สัญชาติ 22 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จากบ้านป่าคาสุขใจ ต�ำบลแม่สลองนอก
อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ยื่นค�ำร้องขอแปลงสัญชาติไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560566
				 ทั้ ง นี้ แม้ ก ระทรวงมหาดไทยจะได้ มี ก ารก�ำชั บ ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ แ สวงหาหรื อ เรี ย กรั บ
ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จากการด�ำเนินการด้านสัญชาติ แต่ปัญหาการทุจริตยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ยังคงพบ
ในการแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนและการพัฒนาสัญชาติ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 พบกรณีคนต่างด้าว
สวมชื่ อบุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยที่ ยั ง มี ชีวิต อยู ่ โ ดยมิช อบและได้ใช้สิทธิไ ปประกอบธุร กิจ ต้อ งห้ามอัน เป็น ความผิ ดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ด�ำเนินการ จึงมีการเพิกถอน
สัญชาติไทยและด�ำเนินการสืบสวนขยายผลพบว่ามีการสวมสิทธิโดยมิชอบอีกจ�ำนวน 255 รายชื่อ567 ทั้งนี้ ปัญหาการ
สวมสัญชาตินั้น อาจท�ำให้การด�ำเนินการเพื่อแก้ไขสถานะทางทะเบียนของผู้มีปัญหาสัญชาติประสบความล่าช้าและ
ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่มีความรู้ที่แม่นย�ำในระเบียบต่าง ๆ มีความลังเลในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น
ในกระบวนการให้สัญชาติ กล่าวคือ พบรายงานว่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผิดข้อเท็จจริงในการส�ำรวจเพื่อท�ำทะเบียน
ประวัติ ท�ำให้ผู้สูงอายุบางส่วนตกเป็นคนต่างด้าวและมีปัญหาในการแปลงสัญชาติ เป็นต้น568
				 การด�ำเนินการแก้ไขสถานะทางทะเบียนในปี 2563 ยังค�ำนึงถึงสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว569
ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยอาศัยอ�ำนาจตามข้อ 8 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่ควบคุม
และการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
พ.ศ. 2559 จากที่ก่อนหน้านี้ถูกจ�ำกัดสิทธิเพียงให้อาศัยอยู่ตามภูมิล�ำเนาที่เคยได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติไว้เท่านั้น
ไม่สามารถแจ้งการย้ายที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ ก�ำหนดให้ชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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จาก กระทรวงมหาดไทย ปรับแนวทางในการพิจารณาให้สญ
ั ชาติแก่ชนกลุม่ น้อย กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และกลุม่ ผูเ้ ฒ่าไร้สญ
ั ชาติ
แล้วเสร็จ หวังให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ ก�ำชับเจ้าหน้าที่ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดดเด็ดขาด, โดย ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,
2563. สืบค้นจาก https http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200220100738321
566
จาก 22 ผู้เฒ่าไร้สัญชาติสุดปลื้ม จังหวัดเชียงรายเห็นชอบแปลงสัญชาติ-ท�ำบัตรประชาชน, โดย tobethai, 2563.
สืบค้นจาก http://www.tobethai.org/?p=2889
567
จาก ตะลึง! พบอดีตปลัดฯ เวียงแก่น สวมสัญชาติให้ต่างด้าว บางรายชื่อโผล่ตั้ง 3 บริษัททุน 3,600 ล้าน, โดย ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9630000054992
568
จาก ‘ผู้เฒ่าลีซอ’ ปลื้มได้บัตรปชช.ใบแรกในชีวิต ‘ครูแดง’ เผยคนสูงวัยไร้สัญชาติทั่วประเทศมี 7.7 หมื่นคน,
งานเดิม.
569
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.10/ว 3656 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การ
แจ้งการย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลรวมถึงบุตร สามารถแจ้งการย้ายที่อยู่ได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร โดยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิล�ำเนาเขตควบคุมคนต่างด้าว และก�ำหนดให้ไป
รายงานตัวต่อนายอ�ำเภอ ณ ท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการก่อตั้งและอยู่อาศัย
ร่วมกับครอบครัว เลี้ยงดูบุตรและบิดามารดาเพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
				 นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กที่อยู่ในความคุ้มครองของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ โครงการอบรมแนวทางการด�ำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทย
ให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจ�ำปี 2563 รวมทั้งออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มี
ฐานะยากจนในโครงการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าบิดาหรือมารดานั้นต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่มีพยานอื่นใดที่สามารถยืนยันสถานะความสัมพันธ์ได้ รวมทั้งยังมีการปรับปรุงแก้ไข
การด�ำเนินการที่ล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่เรียกหลักฐานเกินจ�ำเป็น570
				 ในปี 2563 กสม. มีรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นสิทธิและสถานะบุคคล อาทิ กรณีกล่าวอ้างว่า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ท�ำให้ไม่ได้รับการส�ำรวจเพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
กรณีขอให้ตรวจสอบและขอความช่วยเหลือให้ได้รบั สัญชาติ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิเสธการจัดท�ำทะเบียน
ประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน571 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เนินการแก้ไขปัญหาแล้วในระหว่างตรวจสอบ
จึงได้ยตุ เิ รือ่ ง และพบว่าบางกรณีผรู้ อ้ งเคยพิสจู น์สญ
ั ชาติแล้วได้ถอื บัตรประจ�ำตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ท�ำให้ไม่มคี ณ
ุ สมบัติ
ในการเป็นผู้ถือบัตรประจ�ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงยุติเรื่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 มีข้อเสนอแนะในกรณีคนไทย
ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว572 ซึ่งภายหลังกรมการปกครองแจ้งข้อมูลจ�ำนวนประชากรของ
จังหวัดสระแก้ว ที่ยังไม่มีสัญชาติไทยรวม 2,137 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วแจ้งให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอต่าง ๆ
ทั้ง 9 อ�ำเภอไปด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งมีบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 86 คน ส่วนบุคคลที่เหลืออยู่
ระหว่างการหารือร่วมกันในระดับจังหวัดเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้ด�ำเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎ และระเบียบเพื่อให้มีการตรวจพิสูจน์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่บุคคลที่ตกหล่น
ทางทะเบียนราษฎรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้วตามสมควรแล้ว ทัง้ นี้ พบการด�ำเนินการทีย่ งั ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทงั้ หมด
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ โดยเสนอให้กรมการปกครองและจังหวัดสระแก้วควรร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีคนไทยตกหล่นตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะปัญหาค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สารพันธุกรรม และปัญหาความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ส�ำหรับด�ำเนินการ
				 ส�ำหรับเด็กที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G (เด็กนักเรียนกลุ่ม G) ซึ่งหมายถึง เด็กนักเรียน
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ยังไม่ได้ถือครองสัญชาติไทย และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิที่ไม่ได้รับสิทธิด้านสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

570

จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.10/ ว 16844 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ย�้ำให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน
รับค�ำร้อง ออกใบรับ ไม่เรียกหลักฐานเกินความจ�ำเป็นซึ่งผู้ร้องไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานได้.
571
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 172/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
572
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 94/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันมีจ�ำนวน 73,389 คน573 ข้อมูลจากส�ำนักสนับสนุนสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า แม้เด็กนักเรียนกลุ่ม G จะสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ แต่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุข ท�ำให้เด็กในกลุม่ ดังกล่าวเป็นความเสีย่ งทางสุขภาพต่อทัง้ เด็กไทยและเด็กนักเรียน
กลุ่ม G และส่งผลให้โรงพยาบาลต้องรับภาระหนี้สินจากการให้บริการเด็กกลุ่มนี้แต่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้574

บทที่ 5

				 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
ได้บูรณาการการท�ำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กนักเรียนกลุ่ม G เข้าถึงสิทธิสุขภาพได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดส่งรายชื่อเด็กนักเรียนกลุ่ม G ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 73,389 ราย ขณะที่กรมการปกครอง
ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลส�ำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนดังกล่าวให้แก่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ/
ท้องถิน่ ด�ำเนินการตรวจสอบยืนยันการมีตวั ตนอยูใ่ นพืน้ ที่ รวมทัง้ ตรวจสอบคุณสมบัตใิ นเบือ้ งต้น หากพบว่าเด็กนักเรียนมี
คุณสมบัตติ ามกฎหมายให้ด�ำเนินการจัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละก�ำหนดเลขประจ�ำตัว 13 หลักตามคุณสมบัตขิ องกฎหมาย
ให้แก่เด็กนักเรียนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีการด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 13,166 ราย
พบว่ามีเลขประจ�ำตัวอยู่แล้วหรือได้รับการก�ำหนดเลขประจ�ำตัว 8,953 ราย ขาดคุณสมบัติ 1,312 ราย ไม่ได้อยู่ใน
สถานศึกษาหรือติดต่อไม่ได้ 2,901 ราย คงเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องด�ำเนินการ 60,223 ราย575
				 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)
ขัน้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษา จ�ำนวน 3,042 ราย
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งตรวจสอบข้อมูล
เพือ่ ยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึน้ ทะเบียนของกลุม่ บุคคลทีย่ งั ไม่ได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขทีเ่ หลืออยู่
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี576
				 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนกลุ่ม G กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษร G เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบกระบวนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนกลุม่ G และกระทรวงศึกษาธิการยังมีการซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทาง
การจัดการศึกษาให้แก่นกั เรียน นักศึกษา ทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะ
577
บุคคลของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ให้เป็นเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก

573

จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.8/32760 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563. งานเดิม.
จาก แนะเร่งน�ำคนไทยไร้สถานะ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานสุขภาพก่อน ช่วยเสริมงานป้องกัน-ควบคุมโรค, โดย ส�ำนักข่าว
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18481
575
จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท มท 0309.8/32760 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563. งานเดิม.
576
จาก หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่องข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
577
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/10276 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีให้เป็นเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก.
574

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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				 นอกจากสิทธิสุขภาพที่เด็กนักเรียนกลุ่ม G เข้าไม่ถึงแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการอุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวัน โดยมีกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงโรงเรียนว่า ไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันและอาหารเสริมได้เพราะไม่ใช่ราษฎร578 ทั้งนี้ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขอหารือกรณีดังกล่าว579 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทยและเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่ แก้ไขปัญหาความซับซ้อน
ของนักเรียน มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการอุดหนุนจากรัฐ เพื่อเป็น
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมแก่สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาสามารถอุดหนุน
งบประมาณค่าอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริมให้แก่สถานศึกษาตามจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง รวมถึงนักเรียน
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กนักเรียนกลุ่ม G) ด้วย580

		

(2) การเข้าถึงสิทธิสุขภาพ

				 ในปี 2563 มีผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ได้รับสิทธิในกองทุนประกันสุขภาพบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิจ�ำนวน 549,201 คน581 ส่วนข้อมูลจากส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะระบุว่า ณ ปัจจุบัน
หากนับรวมเด็กนักเรียนทีม่ เี ลขประจ�ำตัวขึน้ ต้นด้วยอักษร G แล้ว จะมีกลุม่ คนทีย่ งั ไม่ได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุข
และไม่มีหลักประกันสุขภาพประมาณ 203,776 คน582 โดยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่เข้าไม่ถึงสิทธินี้อาจเนื่องจาก
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร ท�ำให้หน่วยบริการในสังกัดและนอกสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ที่เข้าไม่ถึงสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพในจ�ำนวนเงิน
ที่สูงมาก โดยปี 2561 มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 128,957,046.40 บาท และ ปี 2562 จ�ำนวน 210,527,860.44 บาท583
				 ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถงึ สิทธิดา้ นสุขภาพของผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม
2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
เพิ่มเติมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยเป็นผู้มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ในกลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติไทย
แต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร และเลขบัตรประจ�ำตัวประเภท 3 และ 4 รวม 24,071 คน และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบหลักการให้สทิ ธิ (คืนสิทธิ) ขัน้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิเด็ก
และบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาอีกจ�ำนวน 3,042 ราย

578

จาก ยื่นหนังสือถึงนายกฯ วอนสนับสนุนงบอาหารกลางวันเด็กรหัส G 8 หมื่นคน ชี้เป็นกลุ่มเปราะบาง-หวั่นวิกฤติ
โควิดซ�ำ้ เติมจนเลิกเรียนกลางคัน, โดย ส�ำนักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25272&fbclid=IwAR2mb0iW8XwGldlHtvzt7iRo4vxDnZ7nxS7q0VegMh6JSPFrl6U_8Xvnp3E
579
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/9143 ลงวันที่ 12 มิถนุ ายน 2563 เรือ่ ง แนวทางการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนกั เรียนทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย (เด็กรหัส G).
580
แหล่งเดิม.
581
จาก หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
582
จาก เด็กรหัส G กับสิทธิทางสุขภาพ, จาก สสส., 2563. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/
51147-เด็กรหัส%20G%20กับสิทธิทางสุขภาพ.html
583
จาก หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
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บทที่ 5

				 ส�ำหรับผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนอีกจ�ำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิด้านสุขภาพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาสังคมได้เชื่อมโยงการท�ำงานระหว่างกันและพัฒนาระบบข้อมูลของคนไทยที่มีปัญหา
สถานะทางทะเบียน และน�ำไปสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การด�ำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกัน
สุขภาพของคนไทยทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะทางทะเบียน” ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) องค์การแพลน อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย มูลนิธพิ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัย และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพ584 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาคนไทย
ทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะทางทะเบียน” เพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหาให้กบั คนไทยทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะทางทะเบียน มีสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ร่วมมือให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการรับรองสถานะบุคคล
มี สสส. ขับเคลื่อนท�ำงานด้านปัญหาสถานะทางทะเบียนเพื่อการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพ
ของคนไร้บ้านและคนจนเมืองที่มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะในพื้นที่ 6 จังหวัดน�ำร่อง
				 การท�ำงานของคณะท�ำงานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของ
กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งส�ำรวจ
และค้นหาผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ส�ำรวจข้อมูลและต้นทุนการรับบริการสุขภาพ บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
ประสานงานด้านทะเบียน และการเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างรอพิสูจน์สถานะ โดย สปสช. จะจัดท�ำระบบข้อมูล
สารสนเทศ การลงทะเบียนสิทธิ และการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะ
ทางทะเบียน เป็นต้น585

5.5.2 กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย
		 ในปี 2563 มีสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ผูล้ ภี้ ยั การด�ำเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการดังนี้

		 (1) แนวปฏิบัติต่อคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย
				 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้มีการออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรอง
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอนั เป็นภูมลิ �ำเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึง่ มีผลบังคับใช้
เมื่อ 22 มิถุนายน 25 63 ระเบียบดังกล่าวจะท�ำให้มีการคั ด กรองคนต่าง ด้าวเพื่อให้สามารถแยกระหว่างผู้อพยพ
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิ จออกจากผู้ลี้ภัยจากการถูกประหัตประหาร และก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการต่อผู้ลี้ภัย เพื่อให้
ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม ซึ่งหากพบว่าเป็นผู้ที่ไ ม่ สามารถเดินท างกลับภูมิล�ำเนาได้เนื่องจา กมีเหตุควรเชื่อได้ว่า
อาจได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหาร บุคคลนั้นจะได้ รั บความคุ้มครองโดยไม่ถูกส่งกลับไปยังประเทศอันเป็น

584

จาก 9 หน่วยงาน พัฒนาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ คนไทยมีปัญหาสถานะทางทะเบียน, โดย ประชาไท, 2563.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/07/88508
585
จาก 9 หน่ว ยงาน พัฒนา การเข้า ถึ ง สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ดู แล “คนไทยมี ปั ญหาสถานะทางทะเบียน”,
โดย ส�ำนักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/frontend/News
InformationDetail.aspx?newsid=MjgxMg==
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ภูมิล�ำเนา แต่ให้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นที่จะพ�ำนักต่อไปได้หรือให้อยู่ในประเทศ
ได้เป็นกรณีพิเศษหรือเป็นการชั่วคราว โดยให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลตามสมควรในเรื่องการศึกษา (กรณีเป็นเด็ก)
และการสาธารณสุขตามกฎหมายระหว่างประเทศและนโยบายรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง การด�ำเนินการในปี 2563 ยังอยูร่ ะหว่าง
ขัน้ ตอนการพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ติ ามระเบียบดังกล่าว โดยเมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการ
พิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครองได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษายกร่างก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองค�ำขอเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง586 ในขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอต่อรัฐบาลให้มีการถอนข้อสงวนของไทยต่อข้อ 22 ของอนุสัญญา CRC เกี่ยวกับเด็ก
ผู้ลี้ภัยเนื่องจากระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงข้างต้นได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย
รวมถึงเด็กผู้ลี้ภัยที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว

		 (2) แนวปฏิบัติในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ
				 โดยทั่วไป ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มีการประสานการปฏิบัติกับกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยส่งเด็กที่มีสภาวะเปราะบาง เช่น เด็กอ่อน
และเด็กที่เดินทางมาเพียงล�ำพัง หรือเด็กที่มารดามีปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมมารดาไปยังสถานรองรับที่อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตั้งแต่ปี 2560 - ตุลาคม 2563 ได้ส่งเด็ก
เข้ารับความคุ้มครองดูแลในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ�ำนวนทั้งสิ้น 37 คน
และตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - ตุลาคม 2563 มีเด็กที่รับตัวเข้าพักยังศูนย์แรกรับแม่และเด็กของ สตม. รวม 476 คน
ในจ�ำนวนนี้มีการส่งกลับแล้ว 431 คน ส่งตัวเข้าการรับการคุ้มครองในสถานดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 3 คน ส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองในสถานดูแลของเอกชน 7 คน และติดตามบิดามารดาที่ได้รับ
การประกัน 35 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)587
				 อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพบเด็กและมารดาถูกกักตัวในสถานกักตัวคนต่างด้าวของ สตม. ในช่วง
เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สตม. ได้ชี้แจงเหตุที่ไม่ส่งแม่และเด็กเข้ารับการคุ้มครองดูแลในสถาน
รองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นกรณีที่ผู้ต้องกักอยู่ระหว่างกระบวนการส่งกลับ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูต้ อ้ งกัก 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว) ทีพ่ �ำนักอยูเ่ พียงระยะสัน้ และเป็นกรณีทผี่ ตู้ อ้ งกักไม่ประสงค์
จะเข้ารับการคุ้มครองในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์588
				 ในส่ ว นของการด�ำเนิ น การตามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจเรื่ อ งการก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
ในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดท�ำ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐาน (SOP) และจัดท�ำคูม่ อื ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐาน ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเสนอ
ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติลงนามในค�ำสัง่ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะท�ำงานสหวิชาชีพ จัดให้มกี ารอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่จาก สตม. และกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองผู้ลี้ภัย การจัดการ

586

จาก หนังสือกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ตช 0029.85/5182 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2563 เรื่อง ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี 2563.
587
แหล่งเดิม.
588
แหล่งเดิม.
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ของกลุ่มบุคคล

รายกรณี และระบบการส่งต่อตามบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติมีก�ำหนดจะจัดประชุมหน่วยงาน
เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด�ำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว589 รวมทั้ง
กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบและมีข้อสังเกตถึงส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการแสวงหาที่ลี้ภัยของ
คนต่างด้าวและเด็กต่างด้าวด้วยเช่นกัน590

		 (3) ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
บทที่ 5

				 ข้อมูลจากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุวา่ ปัจจุบนั ประเทศไทย
มีผู้ลี้ภัย 91,803 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) เป็นผู้หนีภัยจากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมา
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว 9 แห่ง ใน 4 จังหวัดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา นอกจากนี้ ยังมีผลู้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั
ในเขตเมืองประมาณ 5,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก591 ประเทศไทยให้การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและองค์กรให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ด�ำเนิน
โครงการส่งเสริมสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ ในหลากหลายสาขา อาทิ การถนอมอาหาร เกษตรอินทรีย์
และการผลิตของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกลับมาตุภูมิ ทั้งนี้ รัฐบาลไทย
รัฐบาลเมียนมา และ UNHCR ได้ร่วมกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับประเทศเมียนมาโดยสมัครใจมาตั้งแต่ปี 2559
และ ณ สิ้นปี 2562 มีผู้หนีภัยสู้รบฯ สมัครใจเดินทางกลับรวม 1,039 คน592
				 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กรมการกงสุลและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา
พร้อมด้วยผูแ้ ทน UNHCR ได้เดินทางลงพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวส�ำหรับผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมาในจังหวัดตาก พร้อมด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ การตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของคณะผู้แทนระดับสูงของ
เมียนมาในรอบ 30 ปี โดยคณะได้พบปะและพูดคุยกับผู้หนีภัยการสู้รบฯ ในประเด็นส�ำคัญและข้อห่วงกังวลต่าง ๆ อาทิ
ความปลอดภัย ที่พักอาศัย การศึกษาส�ำหรับเด็กผู้หนีภัยการสู้รบฯ และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้
คณะผู้แทนเมียนมายังได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบฯ ถึงความพร้อมของรัฐบาลเมียนมาในการรับผู้หนีภัย
การสู้รบฯ กลับไปพ�ำนักในเมียนมาอย่างปลอดภัย รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงมาตรการอ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุน
ผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ ทีเ่ ดินทางกลับมาตุภมู แิ ล้ว ภารกิจครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลเมียนมาในการแสวงหา
แนวทางทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงในการเร่งรัดกระบวนการการส่งกลับผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาไทยและเมียนมาได้รว่ มมือกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนต่อไป593

589

แหล่งเดิม.
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 96-105/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
591
จาก UNHCR ประเทศไทย, โดย UNHCR, 2563. สืบค้นจาก https://www.unhcr.org/th/unhcr-in-thailand
592
จาก รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562, (น. 148-149), โดย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
593
จาก ไทยกับเมียนมาเร่งหาทางออกอย่างยั่งยืนส�ำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา, โดย ศูนย์ข่าวกระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2563. สืบค้นจาก https://www.mfa.go.th/th/content/114633-ไทยกับเมียนมาเร่งหาทางออกอย่างยั่งยืนส�ำหรับ
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา?page=5d5bd3c915e39c306002a90d&menu=5d5bd3c915e39c306002a90e
590

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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				 ในปี 2563 กสม. ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีการกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐไม่อนุญาต
ให้รถเข้าไปรับส่งนักเรียนจากศูนย์อพยพผู้หนีภัยการสู้รบบ้านถ�้ำหิน594 โดยมีการห้ามมิให้เด็กซึ่งเป็นผู้หนีภัยการสู้รบ
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ�้ำหินเดินทางหรือโดยสารยานพาหนะออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อไปรับการศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐบาลไทย จากการตรวจสอบพบว่าการน�ำผู้หนีภัยการสู้รบออกนอกพื้นที่ไปรับการศึกษาดังกล่าวนั้น
ไม่ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะกรรมการควบคุ ม ผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บจากสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา ครั้ ง ที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดการศึกษาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ�้ำหินแล้ว
ผู้หนีภัยการสู้รบจึงต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปรับการศึกษา
อบรมนอกบริเวณ ดังนั้น การที่กระทรวงมหาดไทยห้ามมิให้เด็กผู้หนีภัยเดินทางโดยสารยานพาหนะออกนอกพื้นที่
ไปรับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลเป็นการด�ำเนินการตามก�ำหนดวิธกี ารและเงือ่ นไข และมีการคุม้ ครองสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้
รับการศึกษาตามสมควรแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งดังกล่าว โดยเสนอว่าผูห้ นีภยั
การสู ้ ร บจากเมี ย นมาที่ เ ป็ น เด็ ก ควรได้ สิ ท ธิ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ ที่ จ ะน�ำมาพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก และเปิ ด โอกาส
ในการเข้าถึงการท�ำงานที่อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเดินทางกลับมาตุภูมิด้วยเหตุผลที่ว่าราชอาณาจักรไทย
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CRC ซึ่งรับรองว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยรัฐภาคี
จะยอมรับสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้รบั การศึกษาบนพืน้ ฐานของโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังได้เสนอว่าให้มกี ารจัดการ
ศึ ก ษาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นจนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ ที่ มี ม าตรฐาน
ทีเ่ หมาะสมตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และได้
ให้การรับรองหลักสูตรหรือวิทยฐานะจากราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูผู้สอนในการ
จัดการศึกษาภายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ด้วย ซึง่ กระทรวงมหาดไทยได้จดั ประชุมหารือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณา
ข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้มีความเห็นว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้หนีภัย
การสูร้ บฯ ทีเ่ ป็นเด็ก โดยอัตราผูส้ อนกับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานของไทย ส�ำหรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในพืน้ ที่
พักพิงชั่วคราวฯ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของเมียนมาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาสามารถเตรียมตัวเดินทางกลับไป
ตั้งถิ่นฐานยังภูมิล�ำเนาเดิมได้595

การประเมินสถานการณ์
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาในการพิจารณาให้
สถานะ/สัญชาติแก่บุคคลให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระแก่ผู้ยื่นขอสถานะ/สัญชาติเกินสมควร เช่น การก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติและปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่ยื่นค�ำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. 2508 และมีผลการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยในปี 2563 ได้มีการอนุมัติให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยและ
คนไทยตกหล่น และอนุมัติให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 14,303 ราย เกินกว่าค่าเป้าหมาย

594

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 61/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
595
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0204.2/12334 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุมพิจารณา
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.
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การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

บทที่ 5

ที่ตั้งไว้ที่ 13,000 ราย นอกจากนี้ รัฐยังได้มีการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จ�ำนวน 24,071 คน และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการการให้สทิ ธิ (คืนสิทธิ) ขัน้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียนทีม่ เี ลขประจ�ำตัว
ขึ้นด้วยตัวอักษร G จ�ำนวน 3,042 คน ท�ำให้นักเรียนไร้สัญชาติหรือเด็กนักเรียนกลุ่ม G ในประเทศไทยจะได้เข้าถึงสิทธิ
ด้านสาธารณสุขมากขึน้ นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ “การด�ำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกัน
สุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท�ำงาน
ร่วมกันสะท้อนความพยายามของรัฐในการพัฒนาระบบข้อมูลของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน
ปัญหาหรืออุปสรรค แม้ว่าการด�ำเนินงานด้านการให้สถานะ/สัญชาติจะมีแนวปฏิบัติต่าง ๆ และเกิดผลเป็น
รูปธรรม แต่ปัจจุบันยังคงเหลือผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนมากถึง 480,694 คน และในแต่ละปีอาจมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
จากการเกิดของบุตรของคนต่างด้าวหรือบุตรของคนไร้สัญชาติ และจากการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามชาติของประเทศ
เพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งปัญหาในการแสวงหา
พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวของบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลบางกลุ่มเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะเร่ร่อนโยกย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือติดต่อไม่ได้ ไม่มีหลักฐานการเกิด ไม่สามารถ
หาพยานพิสูจน์ยืนยันสถานที่เกิดหรือยืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจน เอกสารหลักฐานของผู้ขอหรือของบิดามารดามีรายการ
ไม่ตรงกัน ในกรณีของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ข้อมูลของเด็กที่มีปัญหาสถานะและสิทธิไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถจ�ำแนก
ได้ว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจ�ำนวนเท่าใด และเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่อาจมีสถานะทางทะเบียน
แล้วมีจ�ำนวนเท่าใด596 ขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านยังขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการจัดการเรียนการสอน
การจัดท�ำหลักฐานทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรแก่นักเรียนกลุ่ม G นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต�ำแหน่งท�ำให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ท�ำให้ขาดความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับชาติประกอบด้วยหลายหน่วยงาน การประชุมเพื่อพิจารณาค�ำร้องแก้ไข
ปัญหาจึงท�ำได้ยาก และไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีก�ำลังคนและงบประมาณจ�ำกัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ที่เข้าเกณฑ์
ขอแปลงสัญชาติ กอปรกับยังคงมีรายงานการทุจริตอันเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้านสัญชาติอยู่ จึงนับว่าเป็นความท้าทาย
ของรัฐอย่างยิ่งในความพยายามแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไปจากประเทศไทย
ด้านการดูแลคุ้มครองผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนแนวทางปฏิบัติในการกักตัวเด็ก
เข้าเมืองผิดกฎหมายไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจเรื่องการก�ำหนด
มาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 นั้น ขณะนี้
ยังอยู่ระหว่างการจัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ สตม. ได้ประสานการปฏิบัติ
กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะเปราะบาง โดยส่งเด็กพร้อมมารดาเข้ารับการดูแล
ในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือของเอกชน ทั้งนี้ การกักตัวแม่และเด็ก
ในศูนย์แม่และเด็กส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยมิได้ส่งแม่และเด็กเข้ารับการคุ้มครองดูแลในสถานรองรับในความ
ดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากเป็นผู้ต้องกักที่อยู่ระหว่างกระบวนการส่งกลับ
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จาก แนะเร่งน�ำคนไทยไร้สถานะ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานสุขภาพก่อน ช่วยเสริมงานป้องกัน-ควบคุมโรค, โดย ส�ำนักข่าว
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18481
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ซึ่งถูกกักในระยะสั้น หรือผู้ต้องกักที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการคุ้มครองในสถานดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมากลับประเทศอาจยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ เนื่องจาก
อุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ดังนี้
1. รั ฐ บาลโดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรร่ ว มกั น พิ จ ารณาแนวทางหรื อ มาตรการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของกระบวนการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ อาทิ การแก้ไขเหตุที่ท�ำให้กระบวนการมีความล่าช้า
เกินสมควร การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง การท�ำความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ การออกแนวทางแก้ไขผลการส�ำรวจบุคคลหรือการบันทึกข้อมูล
ผิดพลาดที่ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาให้สถานะ/สัญชาติ การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ
ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด และระดับชาติ ตลอดจนการด�ำเนินการต่อกรณีป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง
2. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม หรือการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะความเชี่ยวชาญแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนการสอน จัดท�ำหลักฐานทางการศึกษา
และแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรแก่นกั เรียนกลุม่ G ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ
ของนักเรียน
3. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแยกแยะเด็กนักเรียนกลุ่ม G
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออกจากเด็กที่มีสถานะอยู่เดิมและเคยได้รับสิทธิ (คืนสิทธิ) ด้านสาธารณสุขไปแล้วก่อนหน้านี้
รวมทั้งด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมจัดท�ำทะเบียนประวัติ เพื่อด�ำเนินการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
แก่เด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับสถานะและสิทธิใด ๆ รวมทั้งก�ำหนดแนวทาง
ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุข เช่น การขายบัตรประกันสุขภาพในราคา
ที่เหมาะสม เป็นต้น
4. รัฐบาลควรเร่งก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรอง
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมลิ �ำเนาได้ พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้สามารถ
น�ำระเบียบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็วและท�ำให้ผู้เข้าข่ายเป็นผู้ลี้ภัยได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
5. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและพิจารณาการถอนข้อสงวนของไทยในอนุสัญญา
CRC ข้อที่ 22 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) และการด�ำเนินการอื่น ๆ
ที่จ�ำเป็นให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก�ำหนดมาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็ก
ไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 โดยเร็ว

242

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

244

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ภาคผนวก
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

245

ค�ำสั่ง

แต่งตั้งบุคคลท�ำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

246

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ภาคผนวก

ประกาศ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การท�ำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

247

การชี้แจงและรายงาน

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

248

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ภาคผนวก

ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 1 /2563
กรณีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจ�ำปี 2562
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตามที่ แ อมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลได้ เ ผยแพร่ เ อกสารรายงานสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ าค
เอเชียแปซิฟิก ประจ�ำปี 2562 (Human Rights in Asia-Pacific: Review of 2019) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
ซึ่งมีการน�ำเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2562 นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม และเห็นควรจัดท�ำค�ำชีแ้ จงหรือรายงานข้อเท็จจริง
ที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไป ตามหน้ า ที่ แ ละอ�ำนาจที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ การสมาคม และสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว
1.1 กรณีทรี่ ายงานว่าสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ซงึ่ เป็นพรรคฝ่ายค้านถูกด�ำเนินคดีหลายข้อหา ขณะที่
หัวหน้าพรรคถูกเพิกถอนสิทธิการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภา ซึง่ หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระท�ำทีม่ แี รงจูงใจ
ทางการเมือง ทางการยังมองหาแนวทางที่จะยุบพรรคดังกล่าว หลังจากเคยยุบพรรคไทยรักษาชาติมาแล้ว
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
			 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 11
การเพิกถอนสิทธิของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลง เนื่องจาก
เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) โดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 วรรคหนึง่ และวรรคสี่ ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5)

		
1.2 กรณีที่รายงานว่าทางการคุกคามบุคคลซึ่งวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือหน่วยงานของ
กองทัพ ในหลายกรณีได้บงั คับให้พวกเขาลบหรือถอนคาํ พูดหรือให้เซนเซอร์ตวั เอง รัฐบาลยังกดดันบรรดาผูใ้ ห้บริการ
โซเชียลมีเดียให้จาํ กัดการเข้าถึงเนือ้ หาดังกล่าวจากภายในประเทศไทย นักการเมืองและนักกิจกรรมทางการเมือง
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ระบุว่า ตนตกเป็นเหยื่อการติดตามตัวและการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ทหาร รวมทั้งระหว่างที่มีการเลือกตั้งและ
ก่อนพิธพี ระบรมราชาภิเษก
			 ประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และประมวลกฎหมายอาญา โดยการพิจารณาผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว
เป็นอ�ำนาจของศาลยุตธิ รรมซึง่ จะต้องค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงแต่ละกรณีและบทบัญญัตขิ องกฎหมายประกอบกัน การปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องศาลต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิตธิ รรม โดยบุคคลทีถ่ กู กล่าวหาจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ
ในกระบวนการพิจารณาคดีตามที่บัญญัติไว้ ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
		
กรณีที่รายงานว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนค�ำสั่งศาล
ชัน้ ต้นจ�ำคุกเกษตรกรหญิง 14 คนเป็นเวลาสูงสุดถึง 10 ปี ในคดีทอี่ ทุ ยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ฟ้องร้อง
ข้อหาบุกรุกพืน้ ทีป่ า่
กรณี ร าษฎรในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ทรทอง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ถู ก ด�ำเนิ น คดี ใ นข้ อ หาบุ ก รุ ก เขตอุ ท ยาน
แห่งชาตินั้น ศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำพิพากษาว่าราษฎรซึ่งมีทั้งชายและหญิงรวม 14 รายมีความผิดต่อพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ซึ่งโทษจ�ำคุกที่แต่ละ
รายได้รับนั้น พบว่า รายที่ได้รับโทษจ�ำคุกต�่ำสุดคือจ�ำคุก 4 เดือน ตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดง
ที่ 1048/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และรายที่ได้รับโทษจ�ำคุกสูงสุดคือจ�ำคุก 4 ปี ตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 3 คดีหมายเลขแดงที่ 1297/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มีกรณีใดที่จ�ำเลยได้รับโทษจ�ำคุก
ตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์สูงสุดถึง 10 ปี

3. ประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย
		 กรณีทรี่ ายงานว่าผูล้ ภี้ ยั และผูข้ อลีภ้ ยั ยังคงเสีย่ งทีจ่ ะถูกจับกุม ควบคุมตัวและส่งกลับ เนือ่ งจากไม่มี
สถานภาพตามกฎหมายไทย กระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาก�ำหนดสถานะบุคคลเข้าเมืองที่ทางราชการ
ประกาศในเดือนมกราคม 2560 ได้ประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2562
กรณี นี้ ป ั จ จุ บั น รั ฐ บาลไทยได้ มี ก ารประกาศใช้ ร ะเบี ย บส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการคั ด กรอง
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2562 ซึง่ จะมีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด 180 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือ วันที่ 22 มิถนุ ายน
2563) เป็นต้นไป ระเบียบดังกล่าวก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผูไ้ ด้รบั การคุม้ ครอง ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรและไม่สามารถหรือไม่สมัครใจ
ที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาของตนเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการ
ถูกประหัตประหาร ให้มีสถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งตัวกลับ
ประเทศและได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งได้รับการดูแลด้านการสาธารณสุขและ
การศึกษา (กรณีที่ผู้ได้รับการคุ้มครองเป็นเด็ก) ตามสมควรด้วย
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
21 เมษายน 2563
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ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 2/2563
กรณีรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ ประจ�ำปี 2563
ตามทีอ่ งค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch) ได้เผยแพร่รายงานสรุปสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ทั่วโลก ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2563 (World Report 2020) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ซึ่งมีการน�ำเสนอสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2562 นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณารายงานดังกล่าวตามหน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 แล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้
น�ำเสนอเนือ้ หาหลายประการทีเ่ ป็นประเด็นเดียวกับทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี 2561 ซึง่ มีบางเรือ่ งที่ กสม. ได้ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และได้มีการชี้แจงไปแล้วตามค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561597 ได้แก่ ประเด็นการขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรง
ในปี 2553 และประเด็ น การจ่ า ยเงิ น ชดเชยแก่ผู้ที่ไ ด้รับความเสียหายจากการกระท�ำโดยมิช อบของเจ้าหน้ า ที่
ความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กสม. ไม่เปลีย่ นแปลงค�ำชีแ้ จงเดิม ส่วนประเด็นอืน่ ๆ กสม. เห็นว่ามีขอ้ เท็จจริงที่
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงขอชี้แจงรวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1. บทเกริน่ น�ำและผลพวงจากการปกครองโดยทหารและการไม่ตอ้ งรับผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 กรณีที่รายงานว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถูกจัดขึ้นภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
สมัยที่สองซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันกับสมัยที่ปกครองโดยรัฐบาลทหาร
ขอชี้แจงว่า การเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค�ำสั่งที่ 22/2561

597

โปรดดูรายละเอียดที่ http://www.nhrc.or.th/getattachment/NHRCT-Work/Statements-Press-ReleasesOpen-Letters/Statements/ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-ที่-1-2561/ค�ำชี้แจง-1-2561.pdf.aspx
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นการยกเลิก
ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับ ท�ำให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และหลังจากการเลือกตั้ง หัวหน้า คสช. ได้มีค�ำสั่งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2562 ยกเลิกประกาศ คสช. และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับที่หมดความจ�ำเป็น

2. การควบคุมตัวโดยทหาร การทรมานโดยทหาร และศาลทหาร และการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย กรณีที่
รายงานว่า การทรมานเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างยาวนานในประเทศไทย แต่ประมวลกฎหมายอาญายังไม่ยอมรับ
ว่าการทรมานเป็นความผิดทางอาญา และประเทศไทยได้ลงนามในอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเมือ่ เดือนมกราคม 2555 แต่ยงั ไม่ได้ให้สตั ยาบัน ในส่วนของประมวล
กฎหมายอาญาของไทยยังไม่มบี ทบัญญัตใิ นความผิดเกีย่ วกับการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายไว้เป็นการเฉพาะ
ขอชี้แจงว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยจะยังไม่มีการบัญญัติให้ความผิดฐานทรมานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยชน หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี และความผิด
ฐานบังคับบุคคลให้สูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับเป็นความผิดทางอาญา แต่ประมวลกฎหมายอาญาของไทยบางมาตราได้ก�ำหนดฐานความผิดที่ท�ำให้สามารถ
ด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดทีเ่ กีย่ วกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายได้ ได้แก่ มาตรา 289 (5) ความผิดต่อชีวติ
(การฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท�ำทารุณโหดร้าย) มาตรา 295 และมาตรา 296 ความผิดต่อร่างกาย (การท�ำร้าย
ผูอ้ นื่ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกายและจิตใจโดยมีลกั ษณะเป็นการทรมานหรือกระท�ำทารุณโหดร้าย) มาตรา 310
ความผิดต่อเสรีภาพ (การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังหรือกระท�ำด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย)
และมาตรา 157 ความผิดของเจ้าพนักงานกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าว รัฐบาลได้จัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ซึง่ ก�ำหนดให้การทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหายตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับข้างต้นเป็นความผิดอาญา เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหมดวาระลงก่อน คณะรัฐมนตรีจึงได้
น�ำร่างกฎหมายฉบับนีก้ ลับมาจัดการรับฟังความเห็นเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน การรับฟังความเห็นเสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามขั้นตอน
ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
		 3.1 กรณีทรี่ ายงานระบุวา่ แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาสังคม แต่ทางรัฐบาลยังไม่ได้ด�ำเนิน
การอย่างเป็นรูปธรรมในการยุติการด�ำเนินคดีเพื่อปิดปากเพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (SLAPP)
ซึ่งกระท�ำโดยหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนเพื่อข่มขู่คุกคามนักกิจกรรมและนักรณรงค์ด้านสิทธิ
		 ในประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนี้ ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อป้องกันการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit Against Public
Participation: SLAPP) โดยเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 161/1 เพื่อให้
ศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งไม่รับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากศาลพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่สุจริตหรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริงเพือ่ กลัน่ แกล้งจ�ำเลย และมาตรา 165/2 เพือ่ ให้จ�ำเลยสามารถน�ำพยานมาสืบในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง โดยแถลงให้
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ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส�ำคัญประกอบการพิจารณาของศาลในการสั่งว่าคดีไม่มีมูล รวมทั้งสามารถ
ระบุถึงบุคคล เอกสารหรือวัตถุมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ ซึ่งทั้งสองมาตราได้มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2562 และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดมีการปรับใช้มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ที่ให้อ�ำนาจพนักงาน
อัยการเสนอต่ออัยการสูงสุดในการไม่สงั่ ฟ้องคดีหากเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ทัง้ นี้
ให้ใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่นค�ำร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนค�ำร้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา
ด้วยโดยอนุโลม

3.2 กรณีทรี่ ายงานว่ารัฐบาลยังไม่ได้ด�ำเนินการปรับปรุงกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แม้ว่าการลาออกของสองนักสิทธิมนุษยชนชื่อดังจะส่งผลให้คณะกรรมการมีองค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็ตาม
			 กรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลาออกจนท�ำให้มีจ�ำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ไม่สามารถด�ำเนินการ
ประชุมตามกฎหมายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น ขอชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว โดยตั้งแต่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดหลายฉบับเพื่อให้ร่วมกันด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคสาม ประกอบมาตรา 22 จนกระทัง่ เมือ่ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2562 ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้ร่วมกันแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราวจ�ำนวน 4 คน
ท�ำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเปิดประชุมเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ ด้านส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ต่อไปได้ ในส่วนการพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ค้างการพิจารณานั้น ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กสม. ได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้ว (รวม 248 เรื่อง)

3.3 กรณีทรี่ ายงานว่าเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI)
ประเมินสถานะของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับตำ�่ กว่ามาตรฐาน เนือ่ งจากกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ และ
การขาดความเป็นอิสระทางการเมือง
			 ขอชี้แจงว่า ในการลดสถานะของ กสม. ในปี 2558 GANHRI ได้ให้เหตุผล 3 ประการ คือ
1) บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทขี่ าดการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
2) การที่กฎหมายไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มกันแก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากการถูกฟ้องในกรณีปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต และ 3) ความล่าช้าในการจัดท�ำรายงานการชุมนุมทางการเมืองในปี 2553 และ 2556 โดยมิได้มีเหตุผล
เรื่องการขาดความเป็นอิสระทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กสม. ชุดปัจจุบันได้ด�ำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไข
กฎหมายใน 2 ประเด็นแรกโดยมีการชี้แจงท�ำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
และความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ GANHRI ส�ำหรับปัญหาความล่าช้า
ในการจัดท�ำรายงานการชุมนุมทางการเมืองในประเด็นที่ 3 นั้น กสม. ได้มีการก�ำหนดแนวทางการท�ำงานให้สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทีส่ �ำคัญในประเทศได้อย่างทันเหตุการณ์แล้ว และ กสม. จึงขอให้ GANHRI ท�ำการ
ประเมินสถานะของ กสม. คืนสู่สถานะเดิม และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประเมินสถานะ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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4. ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ
		 กรณีที่รายงานระบุว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) หรือ
พิธสี ารผูล้ ภี้ ยั พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ทางการไทยยังคงปฏิบตั ติ อ่ ผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง รวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั การยอมรับ
ว่าเป็นผูล้ ภี้ ยั จากข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เสมือนผูอ้ พยพทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ สามารถจับกุม
และให้ออกนอกประเทศได้ และทางการไทยปฏิเสธทีจ่ ะให้ UNHCR ด�ำเนินการก�ำหนดสถานะผูล้ ภ้ี ยั ให้แก่ชาวลาว
ม้ง กลุม่ ชาติพนั ธุโ์ รฮีนจาและชาวอุยกูร์ รวมทัง้ คนกลุม่ อืน่ ๆ จากเมียนมาและเกาหลีเหนือซึง่ ถูกกักตัวในสถานกักกัน
ผู้ลี้ภัยอย่างไม่มีก�ำหนด
ขอชี้แจงว่าในปี 2562 ไม่มีการส่งผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ลี้ภัยจาก UNHCR
ออกนอกประเทศผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ส่วนการก�ำหนดสถานะผู้ลี้ภัยนั้นเป็นหน้าที่เบื้องต้นของรัฐ UNHCR
อาจเข้าไปด�ำเนินการดังกล่าวภายใต้อ�ำนาจหน้าทีไ่ ด้ในกรณีทรี่ ฐั ไม่ได้เป็นภาคีอนุสญ
ั ญาผูล้ ภี้ ยั และ/หรือไม่มกี ระบวนการ
598
คุ้มครองผู้แสวงหาที่พักพิงที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการประกาศใช้ระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ
อันเป็นภูมลิ �ำเนาได้ พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึง่ จะมีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด 180 วันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (คือ วันที่ 22 มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ระเบียบดังกล่าวก�ำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
คัดกรองผูไ้ ด้รบั การคุม้ ครอง ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาหรือ
อยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาของตนเนื่องจาก
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหาร ให้มีสถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง โดยบุคคล
ดังกล่าวจะไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศและได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งได้รับการดูแล
ด้านการสาธารณสุขและการศึกษา (กรณีที่ผู้ได้รับการคุ้มครองเป็นเด็ก) ตามสมควรด้วย
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
8 พฤษภาคม 2563
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ข้อมูลจากหนังสือของ UNHCR ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ภาคผนวก

ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 3/2563
กรณีรายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย”
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตามที่องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย” (They are always watching: Restrictions on freedom of expression
online in Thailand) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณารายงานดังกล่าวตามหน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 แล้วเห็นว่า รายงานมุ่ง
น�ำเสนอความเห็นต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกออนไลน์
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 ที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลและมุ่งให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและรัฐสภา ซึ่งไม่เข้าลักษณะ
รายงานที่ กสม.พึงจัดท�ำค�ำชี้แจงตามหน้าที่และอ�ำนาจข้างต้น คงเหลือแต่เนื้อหาในรายงานบางส่วนมีข้อเท็จจริงที่
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงขอชี้แจงรวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
กรณีรายงานระบุว่า พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ใช้ครั้งแรกในปี 2548 และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัส
โควิด-19 ให้อ�ำนาจหน่วยงานของรัฐจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิมนุษยชนอื่น หากผู้ใดละเมิด
ข้อก�ำหนดที่คลุมเครือของกฎหมาย นั้น
ขอชี้แจงว่า พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 17 กรกฎาคม 2548 ส่วนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2563 มาตรการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออกตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) เป็นการห้ามเสนอข่าวเกีย่ วกับสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ทีไ่ ม่เป็นความจริงหรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ซึง่ อาจท�ำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือ
เข้าใจผิด เป้าหมายของมาตรการนีส้ อดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ขิ ององค์การอนามัยโลกเกีย่ วกับการสือ่ สารในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19599 ที่ระบุว่า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคมีความส�ำคัญ
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Interim guidance on risk communication and community engagement readiness and response
to coronavirus disease (COVID-19), องค์การอนามัยโลก, มีนาคม 2563.
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ต่อการป้องกันความสับสน ข่าวลือ และความเข้าใจผิดทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อควบคุมโรคและอาจท�ำให้เกิดการแพร่ระบาด
มากขึ้น โดยที่โรคโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว การใช้กฎหมายปกติ เช่น พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อาจไม่เพียงพอต่อการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ และจ�ำเป็นต้องออกข้อก�ำหนด
ห้ามการน�ำเสนอข่าวเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงออก
ดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยรวมตามเงื่อนไขในข้อ 4 และข้อ 12 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2 มิถุนายน 2563
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ภาคผนวก

ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 4/2563
กรณีรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี พ.ศ. 2562
(2019 Human Rights Report) ซึง่ มีการน�ำเสนอสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2562 นัน้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยบางประเด็นทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงเห็นควรจัดท�ำค�ำชีแ้ จงหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามหน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. หมวดที่ 1 การเคารพบูรณภาพแห่งบุคคล อันรวมถึงการปลอดจากการสังหารตามอ�ำเภอใจหรือ
การสังหารที่ผิดกฎหมายหรือมีเหตุจูงใจทางการเมือง

1.1 กรณีรายงานกล่าวว่า มีรายงานจ�ำนวนมากระบุวา่ รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐสังหารตามอ�ำเภอใจ
หรือผิดกฎหมาย ส�ำนักการสอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ซึง่ ได้แก่ ต�ำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอืน่ ๆ ได้สงั หารผูต้ อ้ งสงสัย 39 รายขณะด�ำเนินการจับกุมระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 อันเป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงกว่า 3 เท่า ทางการระบุว่า
จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกับผู้ค้ายาติดอาวุธ
ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งมักจะอยู่ตามแนวชายแดนพม่า
			 กสม. ขอชี้ แจงว่ า การกล่ า วอ้ า งว่ า มี ก ารสั ง หารตามอ�ำเภอใจหรื อ ผิ ด กฎหมาย 39 ราย
ในปี ง บประมาณ 2562 นั้ น เป็ น การอ้ า งสถิ ติ โ ดยไม่ มี ร ายละเอี ย ดเพี ย งพอที่ จ ะน�ำไปสู ่ ข ้ อ สรุ ป ดั ง กล่ า วได้
จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ กสม. หลายกรณีพบว่า การเสียชีวิตของผู้ต้องสงสัยมีกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การต่อสู้ในขณะจับกุม แต่บางกรณีไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือไม่ เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ
1.2 กรณีรายงานระบุว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธี
การโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ำมิได้” อย่างไรก็ดี พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้ความคุม้ ครองเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คงให้ไม่ตอ้ งถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายจากการกระท�ำ
ในระหว่างปฏิบตั ติ ามหน้าที่ นับจนถึงเดือนกันยายน คณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชก�ำหนดการ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้
มี 4 อ�ำเภอที่ได้รับการยกเว้นจากพระราชก�ำหนดดังกล่าว ได้แก่ อ�ำเภอสุไหงโก-ลก และอ�ำเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ�ำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
			 กสม. ขอชี้แจงในประเด็นการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ว่าพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ให้ความคุม้ ครองเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะกรณีการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยสุจริตเท่านั้น600 ส�ำหรับพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นจากการอยู่ภายใต้พระราชก�ำหนดฯ ซึ่งรายงาน ฯ ระบุว่ามี
4 อ�ำเภอนั้น ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการบังคับใช้พระราชก�ำหนดฯ ในอ�ำเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพิม่ เติมอีก 1 อ�ำเภอ ปัจจุบนั จึงมีพนื้ ทีท่ ยี่ กเลิกการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวรวมเป็น 5 อ�ำเภอ

1.3 กรณีรายงานระบุว่า องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐรายงานว่า ในบางครั้งทางการควบคุมผู้ชาย
ผู้หญิง และเด็กรวมกันในห้องขังของสถานีต�ำรวจเพื่อรอค�ำสั่งฟ้อง โดยเฉพาะในสถานีต�ำรวจขนาดเล็กหรือ
ที่อยู่ห่างไกล ในศูนย์กักกันของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทางการควบคุมเยาวชนอายุเกิน 14 ปีรวมกับผู้ใหญ่
			 กสม. ขอชี้ แจงในประเด็ น การคุ ม ขั ง เด็ ก ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเด็กที่กระท�ำผิด
โดยก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการคุมขังเด็กและเบี่ยงเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมให้มากที่สุด
ส่วนกรณีเด็กเข้าเมืองผิดกฎหมาย กสม. ได้เคยมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า ควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการกักตัวเด็กที่ติดตาม
ผู้ปกครองเพื่อแสวงหาที่พักพิงในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม
โดยให้เด็กมีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้ปกครองในสถานที่ที่เหมาะสม 601 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�ำบันทึกความเข้าใจ
เพื่อมิให้มีการควบคุมตัวเด็กในห้องกักโดยจัดให้เด็กและมารดาอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวภายใต้การดูแล
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์602

2. หมวดที่ 2 เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพของสือ่ มวลชนกรณีรายงานระบุวา่ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ยกเลิกค�ำสัง่ คสช. 76 ฉบับ ซึง่ รวมถึงฉบับทีห่ า้ มการวิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ย “ประทุษร้าย”
และ “ข้อมูลบิดเบือน” เพื่อหวังจะ “ท�ำลายความน่าเชื่อถือ” ของ คสช. หรือกองทัพ โดยเด็ดขาด สื่อยังคง
มีขอ้ จ�ำกัดเนือ่ งจากค�ำสัง่ ทีอ่ นุญาตให้เจ้าหน้าทีท่ หารมีอ�ำนาจในการห้ามการเผยแพร่สงิ่ พิมพ์ใด ๆ ทีอ่ าจน�ำไปสู่
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มาตรา 17 ของพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 บัญญัติว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ อี �ำนาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชก�ำหนดนีไ้ ม่ตอ้ งรับผิดทัง้ ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมาย หากเป็นการกระท�ำที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกิน
สมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ�ำเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
601
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 273/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561, โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
602
จาก พิธลี งนามบันทึกความเข้าใจ เรือ่ ง การกําหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว คนต่างด้าว
เพื่อรอการส่งกลับ, โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2562. สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/th/ news3/6886/98779
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-เรื่อง-การก�ำหนดมาตรการแล.html
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“ความตืน่ ตระหนกแก่ประชาชน” หรือ “มีขอ้ มูลบิดเบือนทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะสร้างความเข้าใจผิดให้กบั ประชาชน”
ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปิดสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลทหาร
			 กสม. ขอชี้แจงว่าปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีประกาศหรือค�ำสั่ง คสช. ที่ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ทหาร
ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลหรือปิดสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลตามที่กล่าวอ้างในรายงานฯ โดยประกาศหรือค�ำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีทั้งสิ้น 8 ฉบับ603 ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว 6 ฉบับ604 ส่วนที่เหลืออีก 2 ฉบับ คือ ประกาศ
คสช.ที่ 26/2557 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 41/2559 เรื่อง
การก�ำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เป็นประกาศและค�ำสั่งที่ออกตามประกาศ คสช. ฉบับก่อนหน้า
ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วโดยค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 จึงท�ำให้ประกาศและค�ำสั่ง 2 ฉบับดังกล่าวสิ้นผลไปโดยปริยาย
ปัจจุบัน การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงเป็นไปตามกฎหมายปกติ

3. หมวดที่ 5 ท่าทีของรัฐบาลต่อการสืบสวนโดยองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีรายงานระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็น
คณะกรรมการอิสระทีม่ ภี ารกิจในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและจัดท�ำรายงานประจ�ำปี กสม. ได้รบั ค�ำร้อง 727 เรือ่ ง
นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ในจ�ำนวน 446 เรื่องนี้ มี 52 เรื่องที่ กสม. รับไว้สืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
และ 22 เรือ่ ง เกีย่ วข้องกับข้อกล่าวหาการกระท�ำมิชอบโดยต�ำรวจ กลุม่ สิทธิมนุษยชนยังคงวิพากษ์วจิ ารณ์ กสม.
กรณีไม่ยนื่ ฟ้องร้องผูก้ ระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเองหรือในนามของผูร้ อ้ งเรียน เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม
มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 คน ลาออก โดยมีรายงานว่าสาเหตุมาจากความไม่พอใจวิธีการด�ำเนินงาน
ภายในซึ่งขัดขวางไม่ให้กรรมการรับค�ำร้องโดยตรงจากสาธารณชน และลิดรอนการมีส่วนร่วมกับภาคประชา
สังคมของกรรมการ เนือ่ งจากมีกรรมการ 2 คนลาออกจาก กสม. ก่อนหน้านี้ การลาออกของกรรมการทัง้ สองคนนี้
ท�ำให้จ�ำนวนกรรมการลดลงเหลือ 3 คน จากปกติ 7 คน ในเดือนพฤศจิกายน ประธานศาลฎีกาและประธานศาล
ปกครองสูงสุดใช้อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการแต่งตัง้ กรรมการ 4 คนเป็นการชัว่ คราว ท�ำให้ กสม. มีกรรมการเต็มจ�ำนวน
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ได้ทันที)

1) ประกาศ คสช. ที่ 12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ (โดยให้อ�ำนาจ คสช. ระงับการให้บริการ

2) ประกาศ คสช. ที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช.
3) ประกาศ คสช. ที่ 17/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
4) ประกาศ คสช. ที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
5) ประกาศ คสช.ที่ 26/2557 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (การแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อ
ตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้ มูลเชิงยัว่ ยุ สร้างความรุนแรง ไม่นา่ เชือ่ ถือ ไม่เคารพกฎหมาย ต่อต้านการปฏิบตั งิ านของ คสช. ตามประกาศ
12/2557 และ 17/2557 โดยมีอ�ำนาจระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว)
6) ประกาศ คสช. ที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ (ให้อ�ำนาจ คสช.ระงับการจ�ำหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศของรายการโดยทันที)
7) ประกาศ คสช. ที่ 103/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ที่ 97/2557 (แก้ไขกรณีการวิพากษ์วิจารณ์
การปฏิบตั งิ านของ คสช. ต้องมีเจตนาไม่สจุ ริตเพือ่ ท�ำลายความน่าเชือ่ ถือของ คสช. ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ และการฝ่าฝืนกรณีดงั กล่าว
อาจส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพด�ำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม)
8) ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 41/2559 เรือ่ ง การก�ำกับดูแลการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่อสาธารณะ (คุม้ ครองการใช้อ�ำนาจ
โดยสุจริต กสทช. ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย)
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17/2557, 97/2557 และ 103/2557 ถูกยกเลิกโดยค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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7 คน อีกครัง้ กรรมการผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งรักษาการเช่นเดียวกับกรรมการ 3 คน ทีด่ �ำรง
ต�ำแหน่งอยูก่ อ่ นแล้ว จนกว่ารัฐบาลจะเลือกกรรมการถาวรขึน้ มาด�ำรงต�ำแหน่ง ซึง่ กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
ควรเกิดขึ้นในปี 2560 ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
กสม. ขอชี้แจงใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กรณีข้อมูลที่ปรากฏในรายงานเกี่ยวกับสถิติเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2562 นัน้ มีความคลาดเคลือ่ น ในช่วงเวลาดังกล่าว กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำหรือ
ละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิ้น 508 เรื่อง ซึ่ง กสม. ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและได้พิจารณา
รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทุกกรณีตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 จากนั้นจึงพิจารณาว่า จะรับเรื่องร้องเรียนใดไว้ตรวจสอบ
เชิงลึกหรือประสานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ในปี 2562 มีเรือ่ งร้องเรียนที่ กสม.
รับไว้เป็นค�ำร้องและตรวจสอบในเชิงลึกจ�ำนวน 69 เรื่อง โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ในกฎหมายและระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เรื่องร้องเรียนบางกรณีเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่มีหน้าที่และอ�ำนาจโดยตรง และเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของ กสม. หรืออยู่ในหน้าที่และ
อ�ำนาจขององค์กรอิสระอื่น เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 กรณี กสม. ไม่ยื่นฟ้องผู้กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเองหรือในนามของผู้ร้องเรียน
ขอชี้แจงว่า การฟ้องผู้กระท�ำการละเมิดดังกล่าวเป็นอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ให้อ�ำนาจดังกล่าวไว้ เพียงก�ำหนดให้ กสม. ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผูเ้ สียหาย
ได้ในกรณีทกี่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นความผิดอาญาและผูเ้ สียหายไม่อยูใ่ นฐานะจะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเอง
ได้เท่านั้น ดังปรากฏในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
ประเด็นที่ 3 กรณีที่รายงานกล่าวอ้างว่าสาเหตุของการลาออกของ กสม. 2 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2562 มาจากความไม่พอใจวิธีการด�ำเนินงานภายในซึ่งขัดขวางไม่ให้กรรมการรับค�ำร้องโดยตรงจากสาธารณชนและ
การลิดรอนการมีสว่ นร่วมกับภาคประชาสังคมของกรรมการนัน้ ขอชีแ้ จงว่า ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (2) ก�ำหนดให้การยื่นเรื่อง
ร้องเรียนสามารถยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่งได้ การขัดขวางไม่ให้กรรมการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจึงไม่สามารถ
กระท�ำได้ ส่วนการท�ำงานกับภาคประชาสังคมนัน้ ขอชีแ้ จงว่า กสม. มีการด�ำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึง่ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 33
วรรคสอง ทีก่ �ำหนดว่าในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ กสม. ประสานหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ส่วนการท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในรูปคณะอนุกรรมการนัน้ มาตรา 29
ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดว่า ในกรณีทจี่ �ำเป็นต้องได้ขอ้ มูลหรือมีการศึกษาเรือ่ งใด กสม. อาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องค�ำนึงถึงความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น
อนึ่ง กรรมการ 2 คน ดังกล่าว ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยระบุเวลา
ลาออกตั้งแต่เวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นเวลาประชุมของ กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามปกติทุกวันพุธเวลา 09.30 น. ในวันที่กรรมการ 2 คน ลาออก มีวาระการประชุมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เป็นจ�ำนวนมากพอสมควร เมื่อเหลือกรรมการเพียง 3 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ 4 คน ท�ำให้ กสม. ไม่อาจประชุมเพื่อคุ้มครอง
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สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนเป็นเวลา 92 วัน โดยทีก่ อ่ นหน้าทีก่ รรมการ 2 คน ดังกล่าวจะลาออก กสม. สามารถประชุม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นจ�ำนวนมากด้วยดีตลอดมา
ประเด็นที่ 4 กรณีการแต่งตัง้ กรรมการเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีช่ วั่ คราวในต�ำแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลงและกระบวนการ
คัดเลือก กสม. ชุดใหม่ควรเกิดขึ้นในปี 2560 นั้น ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ขอชี้แจงว่า
เป็นการด�ำเนินการตามกระบวนการทีก่ �ำหนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคสาม ประกอบมาตรา 22 ซึ่งด�ำเนินการเมื่อมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้ร่วมกันแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่
เป็นกรรมการชัว่ คราวจ�ำนวน 4 คน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ กสม.สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนในกรณีการสรรหา กสม. นั้น ขอชี้แจงว่า ได้เริ่มด�ำเนินการภายหลังจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย กสม.
มีหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้งและการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและ
สภาวิชาชีพตามมาตรา 11 วรรคสาม เพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในวาระเริ่มแรก ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 61
(1) - (3) หลังจากนัน้ เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาในการสรรหาผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอต่อวุฒสิ ภาเพือ่ ให้ความเห็นชอบ โดยในส่วนทีเ่ ป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ กสม. ได้มกี ารด�ำเนินการ ดังนี้
1) กสม. ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพตามมาตรา 11 วรรคสาม ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 อยู่ในกรอบระยะเวลา
30 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ใช้บังคับตามที่ก�ำหนดในมาตรา 61 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ และระเบียบมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
2) หลังจากที่ระเบียบตามข้อ 1) ข้างต้นมีผลใช้บังคับ ส�ำนักงาน กสม. ได้ประกาศการรับจดแจ้งและ
ด�ำเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 11 (4) และสภาวิชาชีพตามมาตรา 11 (5)
ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 61 (2) เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควร
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวาระเริม่ แรก ซึง่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
3) เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ส�ำนักงาน กสม. ได้จดั ให้มกี ารประชุมผูแ้ ทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และสภาวิชาชีพสือ่ มวลชน เพือ่ เลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผูส้ มควรได้รบั
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวาระเริ่มแรก ตามมาตรา 11 และ มาตรา 61 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ส�ำนักงาน กสม. ได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกกันเองขององค์กร
เอกชนและสภาวิชาชีพไปยังเลขาธิการวุฒสิ ภา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561
เพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะกรรมการสรรหาได้เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน วุฒิสภาได้
เห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 4 คน มีผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา 1 คน และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาอีก 2 คน
กระบวนการสรรหาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ กรรมการถาวร ไม่ได้อยูใ่ นอ�ำนาจของรัฐบาลตามข้อกล่าวอ้างแต่อย่างใด

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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4. หมวดที่ 6 การเลือกปฏิบัติ การกระท�ำมิชอบในสังคม และการค้ามนุษย์
		 4.1 กรณีทรี่ ายงานว่า องค์กรทีไ่ ม่ใช่องค์กรภาครัฐยืนยันว่า การข่มขืนเป็นปัญหาร้ายแรง และเห็นชอบ
ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในเดือนพฤษภาคม ซึ่งยกเลิกมาตรการตามกฎหมายเดิมที่ผ่อนผัน
ให้ผู้กระท�ำผิดในคดีใช้ก�ำลังท�ำร้ายทางเพศที่อายุต�่ำกว่า 18 ปีสามารถหลีกเลี่ยงการด�ำเนินคดีได้ด้วยการเลือก
ที่จะแต่งงานกับผู้เสียหาย การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก�ำหนดให้ผู้กระท�ำผิดที่เป็นเยาวชนสามารถหลีกเลี่ยง
การด�ำเนินคดีได้ภายหลังส�ำเร็จโครงการบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูที่ศาลเยาวชนและครอบครัวก�ำหนดให้เข้าร่วมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม องค์กรพัฒนาเอกชนแสดงความกังวลว่า การแก้ไขเพิม่ เติมในครัง้ นีไ้ ด้ท�ำให้ค�ำนิยามของการข่มขืน
แคบลง โดยระบุวา่ การข่มขืนคือการใช้อวัยวะเพศชายล่วงล�ำ้ ผูอ้ นื่ ทางกาย ส่งผลให้ผเู้ สียหายทีถ่ กู ล่วงละเมิดโดย
การใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุต่าง ๆ ไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย
		 กสม. ขอชี้แจงใน 2 ประเด็น ดังนี้
		 ประเด็นที่ 1 กรณีรายงานกล่าวอ้างว่าผู้กระท�ำผิดในคดีใช้ก�ำลังท�ำร้ายทางเพศผู้มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
สามารถหลีกเลี่ยงการด�ำเนินคดีหากประสบความส�ำเร็จในการเข้าร่วมโครงการบ�ำบัดฟื้นฟูนั้น ขอชี้แจงว่า ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 277 ที่แก้ไขเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562605 มิได้ยกเว้นโทษการข่มขืนเด็ก แต่ในกรณีที่เด็ก
มีเพศสัมพันธ์กันโดยสมัครใจ กฎหมายให้ศาลมีอ�ำนาจพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ทั้งเด็กผู้กระท�ำและ
เด็กผู้ถูกกระท�ำ ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อายุ ประวัติ ความประพฤติ การศึกษาอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู้กระท�ำและเด็กผู้ถูกกระท�ำ หรือเหตุอันควรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระท�ำด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกฎหมายที่ก�ำหนดแนวทางป้องกันเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ได้แก่ พระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิของวัยรุ่นในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสวัสดิการสังคมส�ำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว
		 ประเด็นที่ 2 กรณีการแก้ไขนิยามการข่มขืนให้แคบลงโดยไม่รวมถึงการล่วงละเมิดที่ใช้อวัยวะหรือ
วัตถุอื่นนั้น ขอชี้แจงว่า การล่วงละเมิดในลักษณะดังกล่าวได้ถูกก�ำหนดให้เป็นความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอนาจารตาม
มาตรา 278 วรรคสอง ซึ่งมีบทก�ำหนดโทษเท่ากับความผิดฐานข่มขืนกระท�ำช�ำเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
276 และมาตรา 277 ที่ได้รับการแก้ไขเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562606

4.2 กรณีรายงานระบุว่า องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐและสหประชาชาติรายงานว่า บุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบตั ใิ นหลายภาคส่วน รวมทัง้ ในกระบวนการการเกณฑ์ทหาร ขณะถูกคุมขัง
และจากนโยบายที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเครื่องแบบของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งก�ำหนดให้นักเรียนนักศึกษา
ต้องสวมเครื่องแบบที่ตรงกับเพศก�ำเนิด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เอกสารแสดงการจบการศึกษา ถูกลดเกรด หรือทั้งสองอย่าง

605

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562, ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106
ตอนที่ 69 ก วันที่ 27 พฤษภาคม 2562.
606
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562, ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106
ตอนที่ 69 ก วันที่ 27 พฤษภาคม 2562.
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ภาคผนวก

		 กสม. ขอชีแ้ จงกรณีการแต่งกายของนักศึกษาว่า กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะไปยังสถานศึกษาและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายในการเข้าเรียน สอบ ฝึกปฏิบัติงาน
และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
โดยเห็นว่าการที่นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามวิถีทางเพศในลักษณะเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการแต่งกายทีม่ หาวิทยาลัยได้ก�ำหนดไว้ การแต่งกายทีไ่ ม่ตรงกับเพศก�ำเนิดไม่ได้มผี ลกระทบต่อนิสติ นักศึกษาอืน่ ๆ
ที่เข้าเรียนและเข้าสอบวัดผล และการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้บัณฑิตต้องแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศก�ำเนิด
เท่านัน้ มีลกั ษณะเป็นการจ�ำกัดการแสดงออกซึง่ อัตลักษณ์ของบุคคลโดยไม่ได้มเี หตุผลความจ�ำเป็นเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยหรือการปฏิบตั ติ ามหลักการทางศาสนาแต่อย่างใด ซึง่ ได้มมี หาวิทยาลัยจ�ำนวนหนึง่ ยอมรับและด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ได้เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาค
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ในสังคม ซึง่ การแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะของบุคคลเป็นหนึง่ ในนโยบายดังกล่าว โดยมีหน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 24 แห่ง607
4.3 กรณีรายงานระบุว่า การคุกคามทางเพศเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน กฎหมายก�ำหนดปรับโทษผูท้ ถี่ กู ศาลตัดสินว่าคุกคามทางเพศต่อผูอ้ นื่ เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท
(666 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยการคุกคามทางเพศที่ถือว่าเป็นการกระท�ำอนาจารอาจต้องโทษจ�ำคุกสูงสุด 15 ปี
และโทษปรับสูงสุด 30,000 บาท (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนห้ามมิให้คุกคามทางเพศ และก�ำหนดบทลงโทษไว้ 5 ระดับ คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
สั่งพักราชการ และไล่ออก องค์กรนอกภาครัฐอ้างว่า ค�ำจ�ำกัดความตามกฎหมายของค�ำว่าการคุกคามทางเพศ
มีความคลุมเครือและท�ำให้การด�ำเนินคดีประเภทนี้เป็นเรื่องล�ำบาก ซึ่งท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
ไม่มีประสิทธิผล
		 กสม. ขอชี้แจงในประเด็นความคลุมเครือของค�ำจ�ำกัดความของการคุกคามทางเพศว่า เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ก�ำหนดโทษส�ำหรับการกระท�ำที่มีลักษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ ซึ่งได้แก่การกระท�ำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท�ำ
ให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร�ำคาญ ครอบคลุมถึงการกระท�ำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก�ำนัลหรือ
เป็นการกระท�ำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ และกระท�ำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระท�ำมีอ�ำนาจเหนือ
ผู้ถูกกระท�ำอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ�ำนาจเหนือประการอื่น608
นอกจากนี้ ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท�ำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดลักษณะการกระท�ำที่ถือว่าเป็นการคุกคาม
ทางเพศไว้เพียงพอ ได้แก่ การกระท�ำด้วยการสัมผัสทางกาย ด้วยวาจา อากัปกิรยิ า การแสดงหรือการสือ่ สารด้วยวิธกี ารใด ๆ
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ทีส่ อ่ ไปในทางเพศ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมอืน่ ใดทีส่ อ่ ไปในทางเพศซึง่ ผูถ้ กู กระท�ำไม่พงึ ประสงค์หรือเดือดร้อนร�ำคาญ
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เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�ำงานโดยให้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว มีการคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำและพยาน รวมทั้งให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานทุกปี
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1 กันยายน 2563
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